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Bij opening academisch jaar

Rector benadrukt
belang BSA
Het College van Bestuur gaat
door met zijn pogingen om het
bindend studieadvies (BSA) per
september 2009 ingevoerd te
krijgen. Rector magnificus Hans
van Duijn deelde dat maandag 1
september mee bij de opening
van het Academisch Jaar. Voor
ambitieuze en talentvolle
bachelorstudenten wordt
volgend studiejaar het zoge-
heten Star Program ingevoerd.

Het per september
2009 kunnen in-
voeren van het
bindend studie-
advies heeft voor
het College van
Bestuur hoge prio-
riteit. Dat mag
blijken uit het feit
dat het prominent
aan de orde werd
gesteld door Van Duijn in zijn
openingsrede. Eind juni onthield
de universiteitsraad zijn instem-
ming aan de invoering van het
BSA. Van Duijn benadrukte in
zijn speech dat alle faculteits-
besturen en opleidingsdirec-
teuren achter de beslissing van
het CvB staan. Volgens Van Duijn
is een BSA noodzakelijk om
studenten zo snel mogelijk op de
juiste plek te krijgen. Hij ziet het
vooral als een sociale maatregel.
“Want studenten die het hier niet
redden, zijn absoluut geen
domme mensen. Ze passen alleen
niet goed in ons systeem.”
De U-raad liet medio juli in een
schriftelijke motivering weten het
voorliggende instemmings-
verzoek onvoldoende onder-
bouwd en geconcretiseerd te
vinden. U-raadsvoorzitter
Laurent Nelissen: “De U-raad wil
best praten over het BSA, maar er
op dit moment geen ‘blanco
cheque’ voor afgeven. Men wil pas
een beslissing nemen wanneer de
commissie die de implementatie
van het BSA gaat onderzoeken,
haar bevindingen kenbaar maakt.
En dat is pas in maart volgend jaar
het geval.” Volgens Nelissen
wordt verder sterk onderschat
welke hoeveelheid extra papier-
werk en regeltjes de invoering van
het BSA met zich gaat mee-
brengen. 
Het CvB zal de kwestie binnen-
kort voorleggen aan de landelijke
Geschillencommissie. Daarvoor
legt men op dit moment de laatste
hand aan de pleitnota. Het is nog
onbekend wanneer het CvB en de
U-raad gehoord gaan worden door

de commissie. Naar verwachting
ligt er over drie à vier maanden
een uitspraak.

Star Program
Van Duijn besteedde ook
aandacht aan een programma dat
de TU/e volgend studiejaar gaat
invoeren voor haar beste bache-
lorstudenten: het Star Program.
Studenten die dit programma
gaan volgen -Van Duijn denkt
daarbij aan zo’n tien procent van

het totaal-
krijgen
extra
colleges en
speciale
eind-
projecten,
die hen uit-
gebreider
kennis
laten

maken met de fundamenten van
hun vak. “Deze studenten gaan
meer de diepte in en scherpen
zodoende hun geest aan funda-
mentele vragen”, aldus Van
Duijn. Als voorbeeld noemde hij
een college Algemene Relati-
viteitstheorie. Ook kunnen deze
studenten een verdiepende minor
volgen aan partneruniversiteiten
in München en Denemarken.
KPN-topman Ad Scheepbouwer,
die na Van Duijn een rede
uitsprak, kan dit soort initiatieven
wel waarderen. “Er bestaat een
moeizame verhouding tussen
Nederland en het streven naar
excellentie. Je wordt al snel gezien
als een uitslover. Aan de universi-
teiten en hogescholen mag het
gelukkig weer”, aldus Scheep-
bouwer.

Prijzen
Ook werden dit jaar weer prijzen
uitgereikt voor de beste bachelor-
en masterdocent. Die laatste prijs
viel toe aan de Italiaanse univer-
sitair hoofddocent Alessandro
Nuvolari van de faculteit Tech-
nologie Management. Als beste
bachelordocent kwam Ron
Peerlings van de faculteit Werk-
tuigbouwkunde uit de bus. De
Federatie Studentenverenigingen
Eindhoven riep Frank Elbers uit
tot Student van het jaar. Elbers,
vijfdejaars Industrial Design, was
onder meer bestuurslid bij studie-
vereniging Lucid en volleybal-
vereniging Hajraa. Hij beheert
een eigen webhosting bedrijf en is
momenteel programmamaker bij
Studium Generale./.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Opening academisch jaar 2008/2009

Artieste Annet Dellegno zweefde door het Auditorium in een zilveren bol.

ID-Student Frank Elbers werd uitgerepen tot Student van het
jaar.

Beste masterdocent: dr. Alessandro Nuvolari.

Beste bachelordocent: dr.ir. Ron Peerlings
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De week van/Wim
Wim Timmermans is centraal

roostercoördinator van de TU/e.

MMaaaannddaagg:: Een aantal maanden voordat we
met z’n allen op vakantie gaan, wordt bij
de faculteiten een begin gemaakt met de
voorbereiding voor het collegerooster van
het nieuwe studiejaar. Als dat allemaal
klopt, komt mijn bijdrage aan het geheel:
het inroosteren van het onderwijs in zalen.
Daarbij houd ik rekening met blokken,
dagen, uren, aantallen studenten,
incidentele reserveringen, zaaltechniek,
videocollege, notebookvakken, capaciteit
van de zalen en logistiek. De praktijk zal
uitwijzen of het een goed rooster is.

Er komt een melding uit collegezaal 15.
Daar hangen ze met de benen buiten. Er
zijn 125 studenten en er zijn maar 85 zit-
plaatsen. Studenten staan achterin de zaal
en nog een aantal op de gang. Er zitten
drie groepen van verschillende opleidin-
gen bij elkaar en de bezetting is verkeerd

ingeschat. Is er nog een benedenzaal vrij?
Jawel, ze kunnen vandaag naar zaal 2.

DDiinnssddaagg:: Een mail van een docent die toch
duidelijk om een notebookzaal heeft
gevraagd. Gekeken wordt of een ander vak
in een notebookzaal deze faciliteit niet
nodig heeft. Contact opgenomen met de
betreffende docent en een zaalwisseling
tot stand gebracht.

DDoonnddeerrddaagg::  Verzoek om een instructie toe
te voegen in het wiskunderooster. Het
betreft het derde en vierde uur op donder-
dag. Alles zit vol. Er is werkelijk geen zaal
meer vrij. Kan het eventueel naar het
eerste en tweede uur worden verschoven?
Dat blijkt niet te kunnen. Dit raakt meteen
één van de kernproblemen van het rooster-
maken. We willen laat beginnen en vroeg
stoppen. De uren drie tot en met zes zitten
bomvol en op een en twee of zeven en acht
zijn veel zalen beschikbaar. De instructie
gaat uiteindelijk naar een andere dag.

VVrriijjddaagg::
Vandaag de
laatste dag.
Alles zit
zo’n
beetje 
op z’n
plaats en
dat is
bepalend
voor de rest
van het
semester. Ik ga wat
eerder naar huis, want morgenvroeg
vertrek ik met mijn jongste zoon voor een
vakantie naar New York. Mijn vrouw gaat
niet mee, want zij houdt niet van lange
vluchten. Dit wordt een heel andere
vakantie dan anders. Als ik terug ben,
volgen mijn laatste zeven maanden aan de
TU/e. Dan volgt een extra lange bijzondere
vakantie (hoop ik).

“Het was dinsdag een heel
aparte dag. Op de uitnodiging
stond dat je passende kleding
moest dragen en daar heb ik me
aan gehouden met m’n fel-
gekleurd mouwloos shirt.
Volgens mij straalt het vrolijk-
heid uit en ik wil laten zien dat
ik blij ben met mijn diploma’s.
Nooit zul je mij in een zwart pak
aantreffen ‘omdat dat zo hoort’.
Het was mijn feestje en dan voel
ik me vrij om aan te trekken
waarin ik me prettig voel.

Mijn afstudeerhoogleraar Peter
de With had bij de uitreiking van
het diploma een leuke speech
voor me. Hij vergeleek me met
een koninginnenpage. Daar
bedoelde hij mee dat er een
heleboel mooie vlinders op de
wereld zijn, maar dat deze eruit
springt met onder andere zijn
opvallende kleur. Het klopt, ik
wil ook graag anders zijn dan
anderen. Ik sla geen wegen in
die anderen al ingeslagen zijn.
Ik zoek mijn eigen weg.
Dus toen veel Leeuwardense
schoolgenoten in Groningen
gingen studeren, trok ik naar
Eindhoven voor Elektrotechniek.
De TU/e stond goed aangeschre-
ven, de sfeer in de stad stond me
wel aan. Bovendien was het
vooral ver weg van Friesland en
nieuw voor me.
De vrijheid die je als student ten
deel valt, was wel even wennen.
Ik weet nog goed dat ik na de
eerste collegedag dacht: “Ja, en
nu?”. Op het gymnasium
eindigde een les altijd met

huiswerk, maar aan de TU/e
moest ik blijkbaar zelf beslissen
wat ik ging doen. Uiteindelijk
vond ik daar mijn weg wel in. Ik
merkte dat mijn tentamens
feilloos gingen wanneer ik
alleen de colleges volgde. En
eigenlijk gingen ze ook feilloos
wanneer ik de colleges niet
allemaal volgde.
Toen ik met mijn master voor
Elektrotechniek begon, in sep-
tember 2006, bedacht ik dat ik
alle vier de afstudeerrichtingen
wel kon gaan doen. Verveling lag
namelijk op de loer en ik kon
meer dan ik deed, wat studie
betreft. Het leek een goed idee
totdat bleek dat ik er geen vier
diploma’s voor zou krijgen.
Daarop besloot ik me ook in te
schrijven bij de master
Embedded Systems van
Wiskunde & Informatica. En nu
heb ik twee diploma’s.
Er zijn natuurlijk meer manie-
ren om verveling te bestrijden.
Ik sport veel en probeer steeds
nieuwe disciplines. Voetbal,

zwemmen, badminton, tennis,
kaatsen, noem het maar op.
Basketbal is eigenlijk de enige
sport die ik heb gedaan waarin ik
geen prijzen heb gewonnen.
Misschien vind ik het daarom
wel zo leuk.
De komende maand ben ik nog
bezig met het afwerken van de
aanvraag van een octrooi op het
compleet nieuwe algoritme dat
ik ontwikkelde tijdens mijn
afstuderen op ‘Real-time detec-
tion and recognition of traffic
signs’. Daarna ga ik twee
maanden rondtrekken in
Australië met mijn broer. We
huren er een auto om van
Sydney naar Perth te gaan. Het
is daar dan lente, geweldig vind
ik dat.
Als ik terugkom in de winter van
Nederland, ga ik promoveren in
de Elektrotechniek. Ik begin aan
de TU/e en de bedoeling is dat ik
na een half jaar naar Los
Angeles ga. Ik maak me niet
druk om zaken als het vinden
van woonruimte of contact

krijgen met de professor daar.
Dat komt vanzelf goed. Eigenlijk
zit het me met dat soort dingen
nooit tegen. Toen ik vier
maanden stage liep in Ankara
had ik binnen een maand alles
geregeld. Als je maar weet wat je
wilt en als mensen meewerken,
krijg je dingen snel voor elkaar.
Het helpt om positief te denken
en zelfverzekerd aan de slag te
gaan.
Het lijkt me wel wat om na mijn
promotie een eigen bedrijf te
starten. Wie weet heb ik over een
paar jaar een goed en uitvoer-
baar idee. Ik zal kijken waar dan
de kansen liggen. Wel typisch;
als klein jongetje heb ik ooit 
voor drie zegeltjes van Venz-
hagelslag visitekaartjes
gekregen. Daarop kwam naast je
naam ook je gewenste beroep.
Het werd ‘Ernst Herbschleb:
uitvinder’.”/.

Norbine Schalij
Foto: Rien Meulman

Ernst Herbschleb heeft een wel
heel bijzondere prestatie

geleverd. De TU/e-student
ontving op dinsdag 26

augustus zijn Elektrotechniek-
diploma met een tien voor zijn

afstudeerwerk. Dat was nog
niet alles: hij kreeg dezelfde

dag ook zijn bul van Wiskunde
& Informatica waarop ook een

tien voor afstuderen prijkt.

“Ik wil graag anders zijn dan anderen”

Ernst Herbschleb
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Ach en Wee

Vertrouwenscommissie:
‘Promotiereglement
geschonden in kwestie
Cabbolet’
De Vertrouwenscommissie
Wetenschappelijke Integriteit
van de TU/e zou geconcludeerd
hebben dat zowel het eigen
promotiereglement van de
TU/e als de Nederlandse
Gedragscode Wetenschaps-
beoefening (NGW) is geschon-
den bij het annuleren van de
promotie van Marcoen
Cabbolet in januari van dit jaar.
Diens proefschrift zou onvol-
doende kwaliteit bezitten,
maar was wel al goedgekeurd.
De TU/e wenst niet te reageren
op het vertrouwelijke advies.

In een persbericht dat vorige
week verspreid werd door
freelance journalist Peter
Borgers, staan deels de conclu-
sies te lezen die de
Vertrouwenscommissie op vrij-
dag 22 augustus zou hebben uit-
gebracht aan het College van
Bestuur, aan klager Marcoen
Cabbolet en aan de beklaagden.
Het College voor Promoties,
waarin de decanen en de rector
zitting hebben, zou zijn ver-
oordeeld voor schending van de
wetenschappelijke integriteit ‘in
die zin dat hun handelen, voor
zover dit betrekking heeft op het
naleven van de procedures van
het promotiereglement en het
toepassen van het beginsel van
hoor en wederhoor, in strijd is
met de zorgvuldigheid die geëist
wordt door de NGW’. Ook twee
wetenschappelijke medewerkers
van de TU/e, Fred Lambert en
Reinier Post, zouden veroordeeld
zijn door de commissie, omdat ze
met uitlatingen op Wikipedia ‘de
grenzen hebben overschreden
van gewenst professioneel
wetenschappelijk gedrag’.
Lambert, in dienst bij de faculteit
Technologie Management, zegt
alleen objectief verifieerbare
stukken die betrekking hadden
op Cabbolet op Wikipedia
geplaatst te hebben. Lambert: “In
wezen ben ik helemaal niet geïn-

teresseerd in de persoon
Cabbolet, maar ik vond het
bijvoorbeeld ook vreemd dat hij
nog helemaal geen wetenschap-
pelijke publicaties op zijn naam
had staan. Ik vond het wel iets
lijken op de Buck-affaire.” Post,
werkzaam bij de faculteit
Wiskunde & Informatica, zegt
destijds wat toegevoegd te
hebben aan een stuk dat Lambert
op Wikipedia had geplaatst. “Dat
was wel wat ongenuanceerd,
maar wel iets waar ik nog steeds
achter sta”, zegt Post. “Ik vind
overigens niet dat je Wikipedia
moet beschouwen als een weten-
schappelijke publicatie, terwijl in
mijn ogen een schending van het
NGW daarop betrekking moet
hebben. Ik ben verder een vol-
ledige buitenstaander in de
kwestie en heb het geschreven op
persoonlijke titel.” Wat de conse-
quenties kunnen zijn van de
veroordeling is Post op dit
moment niet duidelijk.

Aanvankelijk oordeel
De TU/e reageert niet op de
inhoud van het advies van de
Vertrouwenscommissie, omdat
men het als vertrouwelijk
beschouwt en omdat de klacht-
procedure nog loopt. Inmiddels
heeft het College van Bestuur op
grond van het advies een aanvan-
kelijk oordeel uitgebracht en
bekend gemaakt aan de klager en
beklaagden. Ook dit oordeel is
vertrouwelijk. Alle betrokkenen
hebben nu zes weken de tijd om
het Landelijk Orgaan voor
Wetenschappelijk Integriteit
(LOWI) te verzoeken advies uit te
brengen over het aanvankelijk
oordeel van het CvB.
Marcoen Cabbolet was niet
bereikbaar voor commentaar./.
In het septembernummer van
Natuurwetenschap & Techniek heeft
Cabbolet op uitnodiging van de redactie
een populaire weergave van zijn
Elementaire Procestheorie geschreven. 

Europese onderzoeksbeurs van 2,4
miljoen euro voor faculteit Bouwkunde
Prof.dr. Harry Timmermans van
de faculteit Bouwkunde krijgt
van de European Research
Council (ERC) een subsidie van
2,4 miljoen euro. De hoogleraar
en zijn onderzoeksgroep
boekten succes met onderzoek
naar stadsontwikkeling.

Timmermans was aangenaam
verrast door de subsidietoe-
kenning. “Het ging om een
nieuwe subsidievorm. Ik wist dat
we aan de minimale criteria
voldeden. Maar ons vakgebied
valt tussen ‘engineering’ en
‘social science’. De kans is groot
dat het vanuit beide hoeken als
een randgebied wordt gezien.
Het was dus moeilijk in te
schatten hoe onze kansen lagen.”
De TU/e-onderzoeksgroep krijgt
de subsidie voor de ontwikkeling
van zogeheten ‘dynamische acti-
vity-based models of transport
demand’. Dit zijn modellen,
computersystemen en tools ter
ondersteuning van stadsontwik-
keling. De nadruk ligt op het
simuleren en voorspellen van de

gevolgen van nieuwe plannen
voor een gebouwde omgeving.
En te ontdekken hoe deze om-
geving zal gaan draaien.
“Het gedrag van mensen in de
omgeving bepaalt het functio-
neren van winkelcentra, ver-
keersstromen, comfort, energie-
gebruik en emissies. De
modellen proberen dit zo goed
mogelijk te simuleren, zodat je
betere beslissingen kunt nemen.
Of dat in ieder geval beslissingen
genomen worden op grond van
zo betrouwbaar mogelijke infor-
matie”, aldus de hoogleraar. 
Volgens hem schiet de bestaande
generatie van modellen te kort.
“Ze gaan uit van een gemiddelde.
Hierdoor bieden deze modellen
weinig inzicht in allerlei secun-
daire effecten en verstoringen
van evenwicht. Beleidsaanbeve-
lingen kunnen daarmee funda-
menteel fout zijn.”
Timmermans verwacht bewijs te
vinden dat secundaire effecten,
complexe afhankelijkheden in
ruimte en tijd erg belangrijk zijn.
Hij denkt manieren te kunnen

vinden om dergelijke processen
beter te simuleren.
Volgens hem zal het onderzoek
bijdragen aan een gebouwde om-
geving van een betere kwaliteit.
Maatschappelijke problemen
zoals leegstand en congestie
kunnen beter worden bestreden.
En de economische en duurzame
ontwikkeling van steden zullen
soepeler verlopen.
Timmermans’ onderzoekspro-
gramma draagt de titel ‘Design
and Decision Support Systems in
Architecture and Urban
Planning’. Het is, tot nu toe, een
samenwerking tussen de Urban
Planning Group en de Design
Systems Group. Momenteel
loopt een discussie over uit-
breiding met andere leerstoelen.
De alfa- en gammabeurzen van
maximaal 2,5 miljoen euro
worden voor het eerst uitgereikt.
De ‘advanced grants’ zijn
bedoeld voor gevestigde weten-
schappers om te komen tot inno-
vaties. In totaal werden 44 van
ruim 400 Europese aanvragen
gehonoreerd./.

TU/e krijgt leerstoel
goederenvervoer
Er komt een leerstoel
goederenvervoer aan de TU/e.
De provincie Noord-Brabant
subsidieert de leerstoel met
386.000 euro. De TU/e kan
hiermee voor vier jaar een
deeltijd hoogleraar (0,2 ft) en
een fulltime promovendus
aanstellen.

De hoogleraar wordt gevraagd de
provincie te adviseren en in-
zichten en aanbevelingen te
geven. Daarnaast heeft de pro-
vincie het initiatief genomen om
samen met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen, een visie op
te stellen over hoe Brabant moet
omgaan met de toenemende
stroom van goederenvervoer. Dit
resulteert in een gezamenlijke
uitvoeringsagenda. De hoog-
leraar moet de samenwerking
tussen de projectpartners die
hierbij betrokken zijn, aanjagen. 
De instelling van de leerstoel kan

dan ook rekenen op steun van de
EVO (Eigen Verladers Orga-
nisatie) en TLN (Transport en
Logistiek Nederland). De markt
heeft dringend behoefte aan af-
stemming en samenwerking met
kennisinstellingen, zodat er
onder meer een betere aanslui-
ting komt tussen opleidingen en
(arbeids)markt. 
De TU/e is de meest logische plek
om de leerstoel onder te brengen,
gelet op het studiepakket. De
leerstoel wordt gekoppeld aan de
faculteit Technologie Manage-
ment, capaciteitsgroep Opera-
tions, Planning, Accounting and
Control (OPAC).
De sollicitatietermijn is gesloten
op 31 augustus. Zodra de keuze
voor de hoogleraar is gemaakt,
kan gestart worden met de
werving van de promovendus. In
overleg met de hoogleraar zal het
promotieonderwerp worden
vastgesteld./.

Mr. Jo van Ham treedt per 1 oktober toe tot het
College van Bestuur van de TU/e. Van Ham (55) is
nu nog plaatsvervangend directeur-generaal Hoger
Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid
en Emancipatie van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). Van Ham is
benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt
prof.dr. Paul Verhaegen op, die per 1 oktober 2007

zijn functie moest neerleggen vanwege een
ernstige ziekte en op 4 mei van dit jaar is
overleden. Van Ham studeerde Rechtsgeleerd-
heid/Nederlands Recht aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen begon
hij in 1978, als medewerker arbeidsvoorwaarden,
een lange carrière bij het Ministerie van OCW in
Den Haag.

Nieuw lid College van Bestuur
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Hoogleraren op segway
EEllff  hhoooogglleerraarreenn  vvaann  ddee  TTwweennttssee  ffaaccuulltteeiitt  EEWWII  ssttaapptteenn
ttiijjddeennss  ddee  ooppeenniinngg  vvaann  hheett  aaccaaddeemmiisscchhee  jjaaaarr  oopp  eeeenn
sseeggwwaayy..  ZZoo’’nn  eelleekkttrroonniisscchhee  ttwweeeewwiieelleerr  wwaaaarr  jjee  aall  ssttaaaannddee
oopp  bbaallaanncceeeerrtt  eenn  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  mmeeee  rriijjddtt..  SSnnoorrrreenndd
ssttuuuurrddeenn  ddee  pprrooffeessssoorreenn  nnaaaarr  ddee  OOuuddee  MMaarrkktt  iinn  EEnnsscchheeddee
oomm  ddaaaarr  ddee  oopplleeiiddiinngg  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  ttee  pprroommootteenn..
HHoooogglleerraaaarr  JJoobb  vvaann  AAmmeerroonnggeenn::  ““UUiitt  eeeenn  iimmaaggoo--oonnddeerrzzooeekk
oonnddeerr  sscchhoolliieerreenn  bblleeeekk  ddaatt  ddee  lleeuukkee,,  hhiippppee  ddiinnggeenn  zzooaallss
iiPPooddss  eenn  TToommTToommss  nniieett  wwoorrddeenn  ggeeaassssoocciieeeerrdd  mmeett  eelleekkttrroo--
tteecchhnniieekk..  EEeenn  ssttooppccoonnttaacctt  wweell..  DDaatt  mmooeett  aannddeerrss..  EEeenn
sseeggwwaayy  iiss  eeeenn  vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  eeeenn  ‘‘lleeuukk  ddiinngg’’..  AAllss  jjee  eerr
eeeennttjjee  zziieett  rriijjddeenn,,  ddeennkk  jjee  ttoocchh  ‘‘wwaauuww!!’’  EEnn  jjuuiisstt  iinn  zzoo’’nn
aappppaarraaaatt  kkoommtt  aallllee  eelleekkttrrootteecchhnniieekk  ssaammeenn..””  DDee  oopplleeiiddiinngg
EElleekkttrrootteecchhnniieekk  iinn  TTwweennttee  kkrreeeegg  ddiitt  jjaaaarr  3311  aaaannmmeellddiinnggeenn,,
tteeggeenn  2266  eeeerrsstteejjaaaarrss  iinn  22000077..  OOvveerriiggeennss,,  ddeezzee  aaaannmmeell--
ddiinnggeenn  wwaarreenn  aall  bbiinnnneenn  vvoooorrddaatt  ddee  hhoooogglleerraarreenn  mmeett  hhuunn
sseeggwwaayy  oopp  ppaadd  ggiinnggeenn..  PPaass  hheett  vvoollggeennddee  ccoolllleeggeejjaaaarr  zzaall
bblliijjkkeenn  hhooee  aaaannsstteekkeelliijjkk  hhuunn  aaccttiiee  wwaass..

Delta - Technische Universiteit Delft
Waterstofkarts met droogijs
WWiinnsstt  vvoooorr  hheett  DDeellffttss  tteeaamm  iinn  ddee  FFoorrmmuullaa  ZZeerroo,,  zzoo  mmeellddtt
DDeellttaa  mmeett  eenniiggee  ttrroottss..  DDee  eeeerrssttee  kkaarrttrraaccee  oopp  wwaatteerrssttooff  tteerr
wweerreelldd  iinn  RRootttteerrddaamm  bbrraacchhtt  ttwweeee  wweekkeenn  ggeelleeddeenn  zzeess
ssttuuddeenntteenntteeaammss  uuiitt  GGrroooott--BBrriittttaannnniiëë,,  SSppaannjjee,,  BBeellggiiëë,,  ddee
VVeerreenniiggddee  SSttaatteenn  eenn  DDeellfftt  oopp  ddee  bbeeeenn..  MMaaaarr  ssppeeccttaaccuullaaiirr
wweerrdd  hheett  nniieett  eecchhtt..  DDoooorr  hheevviiggee  rreeggeennvvaall  oopp  vvrriijjddaagg  wweerrdd
ddee  wweeddssttrriijjdd  aaffggeebbllaazzeenn..  VVeeeell  ttee  lliinnkk  mmeett  ddiiee  oonnvvoooorr--
ssppeellbbaarree  wwaatteerrssttooff..  DDuuss  bblleevveenn  vvoooorr  iieeddeerr  tteeaamm  eeeenn  ppaaaarr
tteessttrroonnddeess  oovveerr..  OOpp  zzaatteerrddaagg  bblleeeekk  hheett  SSppaaaannssee  tteeaamm  eerrgg
ssnneell..  MMaaaarr  ccoouurreeuurr  MMaarrttiinn  BBuuiitteellaaaarr  vvaann  hheett  DDeellffttss  tteeaamm
rreeeedd  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ddee  ssnneellssttee  ttiijjdd..  OOnnddaannkkss  ddaatt  hhiijj  eeeenn  ttiijjddjjee
ssttiill  ssttoonndd  oopp  hheett  cciirrccuuiitt..  ““WWee  hhaaddddeenn  nnoogg  nniieett  zzoovveeeell
ggeerreeddeenn  aallss  vvoorriigg  wweeeekkeeiinnddee  eenn  ddee  kkooeelliinngg  kkoonn  ddaatt  nniieett
aaaann..  WWee  hheebbbbeenn  hheett  nnoogg  kkuunnnneenn  oopplloosssseenn  mmeett  ddrrooooggiijjss  uuiitt
ddee  vviisswwiinnkkeell..  DDaatt  kkooeelltt,,  mmaaaarr  eerr  kkoommtt  ggeeeenn  vvllooeeiissttooff  vvrriijj
aallss  hheett  vveerrddaammpptt..””  BBeehhaallvvee  ddaatt  ddrrooooggiijjss  nniieett  vvoollddooeennddee
wweerrkktt,,  vveerrddaammpptt  hheett  ddiirreecctt  iinn  CCOO22..  EEnn  ddaatt  iiss  nnuu  nneett  nniieett  ddee
bbeeddooeelliinngg  vvaann  ddee  FFoorrmmuullaa  ZZeerroo,,  ddiiee  nnaaaasstt  eeeenn  ggllaaaassjjee
sscchhoooonn  wwaatteerr  ‘‘zzeerroo’’  wwiill  uuiittssttootteenn..

Univers - Universiteit van Tilburg
Nieuwe slagzin niet bekend
WWaatt  iiss  ddee  nniieeuuwwee  ssllaaggzziinn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg??
DDaatt  vvrrooeegg  UUnniivveerrss  iinn  eeeenn  kkeennnniissqquuiizz  ttiijjddeennss  ddee  iinnttrroodduucc--
ttiieewweeeekk  aaaann  ddee  aaaannkkoommeennddee  eeeerrsstteejjaaaarrss..  BBiijjnnaa  ddee  hheellfftt
ddaacchhtt  ddaatt  ‘‘eexxpplloorriinngg  ssoocciieettyy’’  hheett  mmoottttoo  vvaann  ddee  UUvvTT  zzoouu
zziijjnn..  EEeenn  kkwwaarrtt  hhiieelldd  hheett  oopp  ‘‘ddiissccoovveerriinngg  ssoocciieettyy’’..  SSlleecchhttss
eeeennvviijjffddee  vvaann  aallllee  112244  oonnddeerrvvrraaaaggddeenn  wwiisstt  hheett  ggooeeddee
aannttwwoooorrdd  ttee  ggeevveenn::  ‘‘uunnddeerrssttaannddiinngg  ssoocciieettyy’’..  
MMeett  ddee  kkeennnniiss  oovveerr  ddee  ssttaadd  TTiillbbuurrgg  eenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  wwaass
hheett  bbeetteerr  ggeesstteelldd..  TTwweeeeddeerrddee  wwiisstt  ddaatt  ddee  UUvvTT  1111..550000
ssttuuddeenntteenn  hheerrbbeerrggtt  eenn  ddaatt  bbiioollooggiiee  nniieett  bbiijj  hheett  aaaannbboodd
hhoooorrtt..  OOookk  RRuuuudd  VVrreeeemmaann  wweerrdd  ddoooorr  ttaacchhttiigg  pprroocceenntt  vvaann
ddee  oonnddeerrvvrraaaaggddee  eeeerrsstteejjaaaarrss  hheerrkkeenndd  aallss  bbuurrggeemmeeeesstteerr
vvaann  TTiillbbuurrgg..  TToocchh  ddaacchhtt  zzoo’’nn  ttiieenn  pprroocceenntt  ddaatt  ddee  aammbbttss--
kkeettttiinngg  oomm  ddee  nneekk  hhoooorrtt  vvaann  HHeeiinn  vvaann  OOoorrsscchhoott..  EEnn  llaaaatt  ddaatt
nnoouu  ttooeevvaalllliigg  ddee  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  UUvvTT  zziijjnn..

EM - Erasmus Universiteit Rotterdam
Affaire Duyvendak
PPoolliittiiccii  mmeett  eeeenn  aaccttiivviissttiisscchh  vveerrlleeddeenn  wwoorrddeenn  oopp  ddee  kkoorrrreell
ggeennoommeenn..  NNaa  hheett  vveettrrookkkkeenn  KKaammeerrlliidd  WWiijjnnaanndd  DDuuyyvveennddaakk,,
lliiggggeenn  oonnddeerr  mmeeeerr  ooookk  mmiinniisstteerr  JJaaccqquueelliinnee  CCrraammeerr  eenn  RRiittaa
VVeerrddoonnkk  oonnddeerr  vvuuuurr..  CCuullttuuuurrssoocciioolloooogg  pprrooff..ddrr..  DDiicckk
HHoouuttmmaann  vvaann  ddee  EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt  vviinnddtt  ddaatt  aabbssuurrdd..  IInn
eeeenn  vvrraaaaggggeesspprreekk  mmeett  EEMM  llaaaatt  hhiijj  ddaatt  wweetteenn  ooookk..  ““LLaatteenn
wwee  nnuu  eevveenn  wweell  zziijjnn::  aallss  wwee  iieeddeerreeeenn  ddiiee  iinn  ddee  jjaarreenn
zzeevveennttiigg  ooff  ttaacchhttiigg  eeeenn  ssttooeepptteeggeell  nnaaaarr  ddee  MMoobbiieellee
EEeennhheeiidd  hheeeefftt  ggeeggooooiidd,,  ooff  ddiiee  bbeettrrookkkkeenn  wwaass  bbiijj  ddee
ssttuuddeenntteennbbeewweeggiinngg,,  bbiijj  ddee  bbeezzeettttiinngg  vvaann  hheett
MMaaaaggddeennhhuuiiss,,  eeeenn  sstteeeenn  ddoooorr  hheett  rraaaamm  hheeeefftt  ggeeggooooiidd  vvaann
ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  aammbbaassssaaddee,,  aallss  jjee  aall  ddiiee  mmeennsseenn  ddaaaarr  nnuu
ddee  rreekkeenniinngg  vvoooorr  ggaaaatt  pprreesseenntteerreenn,,  ddaann  zziitt  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
mmeett  eeeenn  ppeerrssoonneeeellsspprroobblleeeemm..  EEnn  ddee  oovveerrhheeiidd  ooookk..””

Vrijdag 26 september start in Utrecht
de nieuwe 3-jarige homeopathie opleiding voor 

artsen, PACH (Post-Academisch Curriculum
Homeopathie), met een introductiedag voor

(huis)artsen en studenten geneeskunde.
Studenten kunnen deze dag met korting

volgen (€ 50 i.p.v. € 225 voor artsen).
www.homeopathiestichting.nl
info@homeopathiestichting.nl

020-6798586 (9-12 uur)
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Elektro levert vierduizendste ingenieur af
Wenji Zhou (23) had
dinsdag 26 augustus de
eer om diploma nummer
vierduizend bij Elektro-
techniek te mogen ont-
vangen. De Chinees
kreeg het felbegeerde
papiertje die dag met 38
anderen in de Blauwe
Zaal in het Auditorium.
“I’m delighted”, zei de
blij verraste afstudeer-
der.

Zhou kreeg een certificaat
en pennenset met daarop
de vermelding dat hij de
vierduizendste afgestu-
deerde is. De andere afstu-
deerders ontvingen voor de
gelegenheid een ‘blanco’

pennenset. Het laatste dui-
zendtal bij Elektrotechniek

dateert van oktober 1994.
Het eerste diploma werd in

juli 1962 uitgereikt. “Het
vierduizendste diploma
was weer een mijlpaal voor
onze faculteit. We hebben
hier toch veertien jaar over
gedaan”, aldus ir. Rein van
Asten, beleidsmedewerker
onderwijs bij Elektro. Hij
meent dat het geen toeval is
dat een Chinees nummer
vierduizend is. “We
hebben sinds een paar jaar
het beleid om Chinezen
aan te trekken en dat werpt
zijn vruchten af. Ze zijn
kwalitatief goed. Van de 25
nieuwe buitenlandse stu-
denten, komt ook dit jaar
een groot deel uit
China.”/.

Nieuw natuurkundelab in cyclotrongebouw
Het nieuwe laboratorium
van de onderzoeksgroep
Coherence and Quantum
Technology (CQT) in het
cyclotrongebouw is op
vrijdag 29 augustus of-
ficieel geopend. De
opening vormde de af-
sluiting van de samen-
voeging van de voor-
malige groepen van
prof.dr Marnix van der
Wiel (versnellerfysica,
FTV) en prof.dr. Herman
Beijerinck (atoomfysica
en quantumelektronica,
AQT) tot een nieuwe
groep onder leiding van
prof.dr. Ton van Leeuwen.

De groep CQT wordt
binnenkort in z’n geheel
gevestigd in het cyclotron-
gebouw. De experimentele
opstellingen van FTV

bevinden zich al in dat
gebouw. De vier experi-
menten van AQT worden
momenteel van N-laag
naar het nieuwe lab overge-
bracht.
Volgens dr.ir. Jom Luiten,
die op de bijeenkomst een
overzicht gaf van de experi-
menten van CQT, profi-
teren de onderzoekers in
het lab van de zeer zware,
trillingsvrije vloer en een
nieuw aangelegde lucht-
behandelinginstallatie.
“De experimenten hebben
gemeen dat ze gebruik-
maken van lasers, en daar-
voor is vooral de tempera-
tuurstabilisatie van groot
belang”, zegt hij. Volgens
hem gaat de groep zich
vooral richten op bundels
van atomen, ionen en elek-
tronen met grote dicht-

heden en kleine energie-
spreiding, een thema dat
de twee groepen bij elkaar
heeft gebracht. “Het zijn
relatief kleine, compacte
experimenten, waarmee we

vlugger resultaten kunnen
behalen dan met de grote
deeltjesversnellers die FTV
vroeger gebruikte.”/.

Prof.dr.ir. Klaas Kopinga tijdens de opening van het lab.
Foto: Rien Meulman

Wenji Zhou ontving het vierduizendste Elektro-diploma uit handen
van zijn begeleider prof.dr.ir. Jean-Paul Linnartz. Foto: Bart van
Overbeeke

(Advertenties)



Nieuws /5
Cursor 4 september 2008

Automotive Technology start
met dertien masterstudenten
De instroom van studenten bij
de verse masteropleiding
Automotive Technology
bestaat uit dertien personen
waaronder vijf internationale
studenten, drie hbo’ers en één
bachelor uit Delft.

De instroomcijfers vallen drs.
Anget Mestrom, coördinator van
de interfacultaire masteroplei-
ding, niet tegen. “Tien tot twintig
studenten hadden we verwacht,
maar voor een eerste jaar is
dertien een mooie start. Zeker als
je bedenkt dat pas in februari de
opleiding op de website van de
TU/e stond en de beurzen voor 1

maart aangevraagd moesten
zijn.”
In die krappe tijd hebben toch
drie Turkse en een Chinese
student een beurs bemachtigd.
Het gaat om drie TU/e-beurzen
en een beurs van het bedrijf
Vredestein. Een Bulgaarse
student bekostigt zijn studie zelf.
De drie hbo-instromers van
Autotechniek en Elektrotechniek
hebben vorig collegejaar een
schakeljaar doorlopen waarna ze
de omzwaai naar Automotive
konden maken. Dit jaar starten
zes hbo-studenten met een scha-
keljaar. Dat past bij Mestroms
veronderstelling om in twee jaar

de instroom te kunnen ver-
dubbelen.
De nieuwe masteropleiding
Automotive Technology duurt
twee jaar en heeft tot doel om
ingenieurs af te leveren die in
staat zijn om op systeemniveau
na te denken wat er allemaal
speelt in auto’s. Daarvoor moeten
studenten over de grenzen van
eigen discipline leren heen
kijken. Zeventien docenten van
de faculteiten Werktuigbouw-
kunde, Elektrotechniek, Schei-
kundige Technologie, Wiskunde
& Informatica, Technologie
Management en Industrial
Design, staan voor hen klaar./.

TU/e zet wiskundecoryfee
De Bruijn in het zonnetje

Prof.dr. Dick de Bruijn,
emeritus hoogleraar Wiskunde
aan de TU/e, is 9 juli 90 jaar
geworden. Ter ere hiervan is er
morgen, vrijdag 5 september,
een symposium in De Zwarte
Doos over de bijdragen van 
De Bruijn aan de wiskunde en
informatica.

De Bruijn was van 1960 tot 1984
hoogleraar wiskunde in Eind-
hoven. Daarvoor werkte hij in
Amsterdam. Een opmerkelijke
overstap, die zich laat verklaren
door de verwachting van De
Bruijn dat wiskunde een grote rol
in de industrie zou gaan spelen.
De wiskundecoryfee stelt het op
prijs dat er een symposium aan
zijn verjaardag wordt gewijd.
“Het is mooi dat ze dat doen.
Maar ik ben niet zo ijdel hoor, zo
verschrikkelijk bijzonder is mijn
verjaardag ook weer niet.” 

Wat ziet hij zelf als zijn grootste
verdienste? “Ik heb ontzettend
veel verschillende dingen gedaan
in mijn leven. Het is opmerkelijk
dat ik na mijn zestigste ook nog
een hoop heb bereikt.” De Bruijn
is onder meer bekend geworden
van het Automath project. Hij
ontwikkelde een manier om een
computer wiskundige bewijzen
te laten controleren. Hij is
momenteel nog weinig met
wiskunde bezig. “Mijn gezond-
heid gaat wat achteruit. Het zal
vrijdag ook een best zware dag
worden”, zegt De Bruijn. /.
Tijdens het symposium zijn er onder
meer sprekers van de Heriot-Watt
University in Edinburgh, van de
Universiteit van Amsterdam en van
Philips Research Labaratories. Het pro-
gramma duurt van 13.30 tot 17.30 uur.
Het symposium is vrij toegankelijk, aan-
melden is niet nodig.

Eerste SG-lezing over het
maken van leven

VVllaakk  vvoooorr  aaaannvvaanngg  vvaann  ddee  eeeerrssttee  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee--
lleezziinngg  vvaann  ddiitt  sseeiizzooeenn  wweerrddeenn  nnoogg  eexxttrraa  ssttooeelleenn
bbiijjggeeppllaaaattsstt,,  eenn  zzeellffss  ddee  ttrraappppeenn  vvaann  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall
wwaarreenn  ggooeedd  ggeevvuulldd..  UUnniivveerrssiitteeiittsshhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..
BBeerrtt  MMeeiijjeerr  ttrrookk  wwooeennssddaagg  2277  aauugguussttuuss  vveeeell  bbeezzooeekk
mmeett  ddee  uuiittddaaggeennddee  ggeettiitteellddee  lleezziinngg  ‘‘WWaaaarroomm  wwee  ggeeeenn
lleevveenn  kkuunnnneenn  mmaakkeenn’’  --aall  iiss  hheett  ooookk  mmooggeelliijjkk  ddaatt  vveeeell
vvaann  ddee  aaaannwweezziiggee  ssttuuddeenntteenn  wwaarreenn  ggeekkoommeenn  vvoooorr  ddee
ssttuuddiieeppuunntteenn  ddiiee  ddee  SSGG--lleezziinnggeenn  tteeggeennwwoooorrddiigg
oopplleevveerreenn..
GGeelluukkkkiigg  wwaass  eerr  ooookk  vvoooorr  ddee  nneeuuttrraallee  ttooeesscchhoouuwweerr
vveeeell  ttee  ggeenniieetteenn  bbiijj  ddee  lleezziinngg  vvaann  ddee  hhoooogglleerraaaarr
OOrrggaanniisscchhee  CChheemmiiee..  AAaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ttaalllloozzee
pprraacchhttiiggee  iilllluussttrraattiieess  --eenn  eeeenn  bbeettoovveerreennddee  aanniimmaattiiee--
ffiillmm  vvaann  HHaarrvvaarrdd  UUnniivveerrssiittyy--  vveerrtteellddee  hhiijj  oovveerr  wwaatt
lleevveenn  iiss,,  eenn  wwaaaarroomm  wwee  ((nnoogg))  nniieett  iinn  ssttaaaatt  zziijjnn  oomm  hheett
ttee  mmaakkeenn..  VVoollggeennss  MMeeiijjeerr  iiss  ddee  cceell  --hheett  eeeennvvoouuddiiggssttee
lleevveenn--  ssiimmppeellwweegg  ttee  ccoommpplleexx..  HHiijj  bbeennaaddrruukkttee  ddaatt  ddee

wweetteennsscchhaapp  iinnmmiiddddeellss  aaaarrddiigg  ggrriipp  hheeeefftt  oopp  ddee  bboouuww--
sstteenneenn  vvaann  ddee  cceell::  wwee  kkuunnnneenn  bbiijjnnaa  eellkk  ggeewweennsstt
mmoolleeccuuuull  mmaakkeenn..  OOookk  wweetteenn  wwee  aaaarrddiigg  rraaaadd  mmeett  aalllleess
wwaatt  zziicchh  aaffssppeeeelltt  oopp  hheett  nniivveeaauu  bboovveenn  ddee  cceell,,  zzooaallss
bblliijjkktt  uuiitt  ddee  rreecceennttee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  mmeett  ssttaammcceelllleenn
eenn  hhiieerruuiitt  ooppggeekkwweeeekktt  wweeeeffsseell..  HHeett  mmooeeiilliijjkkee,,  zzeeggtt
MMeeiijjeerr,,  iiss  ddee  bbrruugg  ttee  ssllaaaann  ttuusssseenn  ddeezzee  ttwweeee  vvaakk--
ggeebbiieeddeenn..  HHeett  iiss  nnoogg  llaanngg  nniieett  zzoovveerr  ddaatt  wwee  uuiitt
mmoolleeccuulleenn  eeeenn  lleevveennddee  cceell  kkuunnnneenn  mmaakkeenn..  MMeett  eeeenn
vveerrwwiijjzziinngg  nnaaaarr  zziijjnn  ppuubblliieekk  zzeeii  hhiijj  ddaatt  eerr  jjoonnggee
mmeennsseenn  mmeett  eeeenn  ffrriissssee  bblliikk  nnooddiigg  zziijjnn  oomm  ddee  mmeecchhaa--
nniissmmeenn  vvaann  hheett  lleevveenn  eecchhtt  ttee  ddoooorrggrroonnddeenn,,  oomm  ddeezzee
kkeennnniiss  uuiitteeiinnddeelliijjkk  kkuunnnneenn  ggeebbrruuiikkeenn  vvoooorr  aalllleerrlleeii
dduuuurrzzaammee  tteecchhnnoollooggiisscchhee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn..  
EErr  wwaacchhtt  ddee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn  sscchhoonnee  ttaaaakk..

BBeekkiijjkk  ddee  aanniimmaattiiee  ‘‘TThhee  IInnnneerr  LLiiffee  ooff  tthhee  CCeellll’’  oopp
hhttttpp::////mmuullttiimmeeddiiaa..mmccbb..hhaarrvvaarrdd..eedduu//mmeeddiiaa..hhttmmll..  

Masterclass-dagen over energie en klimaat

“Als je zekerheid hebt, 
is het te laat” 
Dit collegejaar worden voor 
het eerst masterclass-dagen
gehouden rondom het thema
‘energie en klimaat’. Ze zijn
bedoeld om masterstudenten
en promovendi te voorzien van
de meest recente informatie op
dit gebied. “Het is een informa-
tieronde en niet zozeer een
debatronde”, aldus emeritus
hoogleraar Daan Schram, één
van de initiatiefnemers.

De klimaatdiscussie wordt al
jaren gedomineerd door de vraag
of de toename van het CO2-
gehalte in de atmosfeer
daadwerkelijk de oorzaak is van
de opwarming van de aarde. Veel
wetenschappers zijn er heilig van
overtuigd dat dit zo is, maar er
zijn er ook nog steeds die dit in
twijfel trekken. Het is dan ook
niet vreemd dat de mogelijke
gevolgen voor het klimaat en de
onzekerheden die op dit gebied
bestaan, het eerst aan bod komen
in de zesdelige masterclass-reeks
over ‘energie en klimaat’. Zes
wetenschappers zullen dinsdag
23 september onder meer
lezingen houden over de
gevolgen van de klimaatveran-
dering voor de poolregio’s, de
risico’s die er bestaan wanneer in
de Atlantische Oceaan de circu-
latie van warm en koud water tot
stilstand komt. Ook is er een te-

rugblik op klimaatveranderingen
uit het verleden.
Hoe staat emeritus hoogleraar en
initiatiefnemer Daan Schram in
deze discussie? “Het is in-
middels wel duidelijk dat de
toename van het CO2-gehalte te
wijten is aan ons grootschalige
verbruik van fossiele brand-
stoffen. En ongeacht of hiermee
ook de stijging van de tempe-
ratuur volledig te verklaren is,
lijkt het me voor de aarde een
uiterst gevaarlijk experiment om
maar door te gaan met het onbe-
grensd uitstoten van CO2. Ik
denk dat, wanneer je die
zekerheid uiteindelijk hebt, het
te laat zal zijn om er nog iets aan
te doen.”
Schram: “We vragen prominente
wetenschappers om op hun vak-
gebied de meeste recente kennis
te delen. Het is de bedoeling dat
de deelnemers tijdens de master-
class-dagen een goed oordeel
kunnen vormen over de weten-
schappelijke stand van zaken op
dit gebied. Het is aan de deel-
nemers om er hun voordeel mee
te doen tijdens hun verdere
loopbaan.”/.
In de reeks zal aandacht zijn voor bio-
brandstoffen, zonnecellen, kernfusie en
solaire energie. Inschrijven kan via de
website: www.tue.nl/energydays. 

Cyclotron kan tekort medische 
radio-isotopen niet opvangen
AccTec bv, dat de deeltjes-
versnellerfaciliteiten op de
TU/e-campus beheert, kan niet
worden ingezet om een
dreigend tekort aan medische
radio-isotopen te voorkomen.
Dat komt doordat het cyclotron
een ander soort isotopen
maakt dan de reactor in Petten,
die de komende maand nog
gesloten blijft wegens een
storing.

Behalve de reactor in Petten, die
in september nog dicht blijft
wegens onverklaarbare bub-
beltjes in het koelwater, liggen
momenteel ook de twee overige
Europese reactoren stil die neu-

tronrijke isotopen kunnen
maken, in België en Frankrijk.
De Europese vereniging voor
nucleaire geneeskunde Aipes
sloeg daarom vorige week alarm.
De reactor in Petten produceert
onder meer medische isotopen.
Die worden gebruikt voor diag-
nostiek, bijvoorbeeld door
middel van het maken van scans.
Ook worden de medische
isotopen gebruikt voor de behan-
deling van kankerpatiënten en
pijnbestrijding bij mensen met
bijvoorbeeld botkanker. 

In het cyclotrongebouw op de
TU/e-campus worden radio-
isotopen geproduceerd door

AccTec bv, een volle dochter van
de TU/e Holding. Dat zijn
volgens AccTec-directeur en
emeritus hoogleraar prof.dr.
Martien de Voigt echter kort-
levende protonrijke isotopen, die
de neutronrijke isotopen uit de
reactors niet kunnen vervangen.
GE Healthcare, het bedrijf dat
met het cyclotron geproduceerde
isotopen verkoopt, bevestigt dat
het is gevraagd om bij te
springen, maar dit zal dus niet via
de vestiging in Eindhoven
gebeuren.

Het tekort wordt nu deels opge-
vangen door reactoren in Canada
en Frankrijk./.

Prof.dr. Dick de Bruijn. Archieffoto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke
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Een magische kogel met vingers
“Het is een beetje uit de hand gelopen”,
zegt de promovenda, die deze week
officieel met haar onderzoek begint. Ze
doelt op het feit dat ze naast haar studie
Biomedische Technologie -waar ze cum
laude haar master haalde- ook met goed
gevolg het conservatorium afrondde. En
dat binnen vier jaar. “Ik speel dwarsfluit
en was net een paar maanden bezig aan
het conservatorium in Tilburg toen ik
mijn wiskundesommetjes echt begon te
missen”, vertelt Bastings. Ze besloot
daarom BMT te gaan studeren. “Daar
zeiden ze dat twee studies niet te combi-
neren zijn, maar ik besloot het conserva-
torium ernaast te blijven doen zolang het
goed ging.” En het bleek tot het einde
goed te gaan. Ze mag zich daarom ook
gediplomeerd dwarsfluitiste noemen.
Bastings weet wat ze wil; ze koos bewust
de scheikundige richting binnen BMT.
“Scheikunde is toch het enige vakgebied
waar je echt nieuwe dingen maakt. Je
kunt iets creëren wat doet dat jij wilt dat
het doet.” Een dag na het behalen van de
vereiste vakken stond ze voor de deur van
het in 2002 voor studenten BMT en
Scheikundige Technologie opgerichte
Spinozalab. “Daar kun je als student mee-
werken aan wetenschappelijk onderzoek,
bijvoorbeeld als hulpje van een promo-
vendus. Dat was een heel goede leer-
school.” Ze wist namelijk al heel snel dat
ze wilde gaan promoveren.

Toptalent
Afgelopen jaar schreef Bastings (24) een
onderzoeksvoorstel waarmee ze een
NWO- toptalentsubsidie van 180.000
euro binnensleepte. Daarmee kan ze de
komende vier jaar haar eigen promotie-
onderzoek financieren in de groep van
prof.dr. Bert Meijer (Molecular Science
and Technology). Het voorstel staat bol
van vakjargon en ‘buzzwords’ en is voor
een leek daarom moeilijk te lezen.
Gelukkig is de aankomende promovenda
goed in staat om in eenvoudige bewoor-
dingen uit te leggen wat ze van plan is.
“We willen een soort moleculaire handjes
maken met vijf vingers, die zich kunnen
hechten aan specifieke doelen, zoals
tumoren of ziekteverwekkers.” Als aan
deze handjes een medicijn wordt vast-
gemaakt, komt dat alleen op de plek
terecht waar het nodig is. Daardoor kan
de dosis van het medicijn worden ver-
kleind, zodat er minder risico is op bij-
werkingen.
Het onderzoeksvoorstel maakte voldoen-
de indruk op de jury om haar uit te
nodigen het onderzoeksvoorstel in Den
Haag te komen presenteren en verdedi-
gen. “Dat was in april, maar toen was ik
halverwege mijn stage bij Caltech in
Californië. Het voelde wel raar om voor
een half uur terug te vliegen.” Gelukkig
was het niet voor niets: Bastings wist de
jury tijdens de bijeenkomst te overtuigen
van haar persoonlijke kwaliteiten en
kreeg daarom op dinsdag 2 september 
-als enige TU/e’er- de beurs symbolisch
overhandigd op het hoofdkantoor van
NWO.

Armen
Bastings en haar toekomstige collega’s
hebben zich laten inspireren door
Moeder Natuur. Bepaalde virussen 
-bacteriofagen- die bacteriën als gastheer
gebruiken, hebben een kop met vijf
armen die zich hechten aan het oppervlak
van hun slachtoffer. De armen hebben
uiteinden die binden aan specifieke
eiwitten die zich op de buitenkant van de
bacterie bevinden. Daardoor hecht de
bacteriofaag zich uitsluitend op de juiste
plaats. Eigenlijk herkent het virus niet de
bacterie, maar het oppervlakte-eiwit
waaraan zijn armen blijven plakken.
Van die kieskeurigheid van virussen

maken biochemici gebruik bij een
techniek die ‘phage display’ wordt
genoemd. Dat is een techniek om

eiwitten te vinden die zich hechten aan
specifieke doelen in het menselijk
lichaam. Hierbij wordt een vloeistof met

genetisch gemodificeerde bacteriofagen
over een sample heen gespoeld. De
vloeistof bevat duizenden typen virussen,
waarvan de armen elk uitlopen in een
uniek eiwit. Alleen de bacteriofagen met
het juiste eiwit aan het uiteinde aan de
armen blijven aan het sample hangen.
Deze worden vervolgens opgekweekt,
zodat uit de genetische code van de bacte-
riofaag kan worden afgeleid welk eiwit
aan het sample bleef plakken. Dat eiwit
kan dan worden gebruikt om de bestand-
delen van het sample terug te vinden in
hun natuurlijke omgeving: het menselijk
lichaam.

Bouwplan
Bastings wil de kop van de bacteriofaag
namaken, een kunstmatig virus als het
ware, inclusief het vijftal armen. “Het
blijkt dat een handje met vijf vingers wel
honderd maal beter blijft plakken dan een
hand met één vinger”, zegt ze. “Als name-
lijk een vinger losschiet, dan zit het
handje nog met vier vingers vast.” Ze is
vooralsnog niet van zins af te wijken van
het bouwplan van de natuur. “We zouden
met hetzelfde gemak een paar vingers
minder of meer kunnen maken, maar we
gaan ervan uit dat de natuur niet voor
niets op vijf is uitgekomen.”
Dat het principe werkt, is inmiddels aan-
getoond in de groep waarin Bastings
komt te werken. “Ze hebben een
kunstmatig virus gebruikt om collageen
zichtbaar te maken onder de micro-
scoop”, vertelt ze. Het eiwit collageen
vormt bundels die zorgen voor de stevig-
heid van weefsel. De onderzoekers
gebruikten weefsel van de hartspier, dat
veel collageen bevat. Aan de armen van
het kunstvirus werd een eenvoudig eiwit
vastgeplakt waarvan bekend is dat het aan
collageen bindt. Ook plakten ze een
fluorescent eiwit aan de kop van het
synthetische virus. Doordat het
kunstvirus aan collageen blijft hangen, en
niet op andere plekken in het weefsel,
lichten de collageenbundels duidelijk op
onder microscoop. “Als je dit met een
kunstvirus met één arm doet, zie je
helemaal niets”, zegt Bastings. “Het is
echt essentieel dat je meerdere armen
gebruikt.”

Tijdens haar eerste stage heeft Bastings
aan de Universiteit van Californië in
Santa Barbara gewerkt aan een systeem
dat in combinatie met het kunstvirus zou
kunnen werken als de door Paul Ehrlich
gedroomde ‘magic bullet’. Ze vertelt: “Je
kunt zogenaamde blok-copolymeren
gebruiken. Dat zijn langgerekte mole-
culen die uit meerdere segmenten
bestaan. Van de buitenste segmenten is
de een in water oplosbaar en de ander
waterafstotend. Daardoor rolt het mole-
cuul zich in water automatisch op tot een
bolletje waarbij het waterafstotende deel
aan de binnenkant zit en het in water op-
losbare deel aan de buitenkant.” Aan het
middelste deel van het molecuul kan een
medisch werkzame stof worden
bevestigd. Je krijgt dan een soort pil
waarbij de werkzame stof door een schil
wordt beschermd. “Aan de schil kun je
dan onze handjes bevestigen, zodat het
bolletje op de juiste plek blijft hangen. Je
kunt dan bijvoorbeeld contrastmiddel
voor PET-scans of MRI heel gericht toe-
dienen. Het is de bedoeling dat onze
handjes breed inzetbaar worden.”

Door haar succes in de wetenschap heeft
Bastings minder tijd voor de dwarsfluit.
Ze lijkt er niet mee te zitten. “Ik repeteer
nu nog een keer in de week met mijn
orkest. Dat is schandalig weinig, maar als
ik vlak voor een concert hard oefen, kom
ik er wel mee weg.”/.

Links een schematische weergave van de ‘kop’ van een virus met vijf armen. Daarnaast de
synthetische variant, met dezelfde eiwitten aan de uiteinden van de armen. Rechts een
microscoopafbeelding van hartspierweefsel, waarin collageenbundels zichtbaar zijn door
de fluorescente ‘kunstmatige virussen’ die zich aan het collageen hechten.

Biotechnologie/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

In het jaar 1908 won de Duitse medicus Paul Ehrlich de
Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het immuunsysteem. Van

hem stamt het beeld van de ‘magic bullet’, een magisch
projectiel dat in het lichaam op zoek gaat naar de ziekte-

verwekker en deze onschadelijk maakt, terwijl de rest van het
lichaam gespaard blijft. Een eeuw later hoopt biomedisch
technologe Maartje Bastings met een nieuwe techniek -en

een toptalentbeurs- een belangrijke bijdrage te leveren aan
het ontwikkelen van zo’n magische kogel. Om dit voor elkaar
te krijgen, is ze van plan een deel van een virus na te bouwen.



““IIkk  wwiillddee  ggrraaaagg  pprraakkttiisscchh  bbeezziigg  zziijjnn  --  iikk  ddaacchhtt
ddaatt  vveeeell  tthheeoorriiee  eenn  mmooddeelllleerreenn  mmee  mmiinnddeerr
zzoouuddeenn  lliiggggeenn..  MMaaaarr  ttooeenn  iikk  eeeennmmaaaall  bbeezziigg
wwaass  mmeett  ddee  eexxppeerriimmeenntteenn,,  kkwwaamm  ddee  iinntteerreessssee
iinn  ddee  tthheeoorriiee  eenn  hheett  mmooddeelllleerreenn  vvaannzzeellff..  IIkk
wwiillddee  ggrraaaagg  pprreecciieess  wweetteenn  wwaatt  eerraacchhtteerr  zzaatt..””
NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt  AArriijj  RRiijjkkee  ggeeeefftt  eeeenn
kklleeiinnee  rroonnddlleeiiddiinngg  ddoooorr  hheett  llaabboorraattoorriiuumm..  ZZiijjnn
mmeeeettooppsstteelllliinngg  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  ggrroottee
vveerrzzaammeelliinngg  lleennzzeenn,,  ssppiieeggeellttjjeess  eenn  aappppaarraa--
ttuuuurr..  HHeett  lliijjkktt  aallssooff  iieemmaanndd  zzee  zzoonnddeerr  eenniiggee
oorrddee  hheeeefftt  vvaassttggeesscchhrrooeeffdd..  MMaaaarr  sscchhiijjnn
bbeeddrriieeggtt..  ““AAll  ddiiee  oonnddeerrddeelleenn  zziijjnn  pprreecciieess  uuiitt--
ggeelliijjnndd..  AAllss  ddee  llaasseerr  aaaannssttaaaatt,,  wwaannddeelltt  ddee
llaasseerrppuullss  eerr  nneettjjeess  ddoooorrhheeeenn..  DDaaaarr  aaaann  ddee
zziijjkkaanntt  hhaannggtt  ddee  ddeetteeccttiieeaappppaarraattuuuurr,,  ddiiee
mmeeeett  hhooeevveeeell  lliicchhtt  eerr  uuiitt  ddee  llaammpp  kkoommtt..””
RRiijjkkee  oonnddeerrzzoocchhtt  ddee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  éééénn
eennkkeell  mmoolleeccuuuull::  iinnddiiuummbbrroommiiddee..  DDiiee  ssttooff  iiss  ttee
ggeebbrruuiikkeenn  vvoooorr  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  eeffffiicciiëënnttee
llaammppeenn..  HHeett  vveerrbbaaaasstt  ddaann  ooookk  nniieett  ddaatt  PPhhiilliippss
LLiigghhttiinngg  hheett  TTUU//ee--oonnddeerrzzooeekk  ssppoonnssoorrtt..  ““IInn  ddee
llaammpp  zziitt  iinnddiiuummbbrroommiiddee..  AAllss  jjee  ddiiee  mmoolleeccuulleenn
mmeett  ddee  llaasseerrssttrraaaall  nnaaaarr  eeeenn  hhooggeerr  eenneerrggiiee--
nniivveeaauu  bbrreennggtt,,  ggaaaatt  ddee  ssttooff  uullttrraavviioolleett  lliicchhtt
uuiittssttrraalleenn..  DDaatt  lliicchhtt  vvaanngg  iikk  oopp,,  hheett  ggeeeefftt  mmee
iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr  hheett  mmoolleeccuuuull..””
PPhhiilliippss  wwiill  ggrraaaagg  wweetteenn  wwaaaarroomm  eeeenn  iinnddiiuumm--
bbrroommiiddee--ppllaassmmaa  zzoo  eeffffiicciiëënntt  ssttrraaaalltt..  ““VVoooorr
oonnss  wwaass  ddee  vvrraaaagg  ffuunnddaammeenntteelleerr::  hhooee
ggeeddrraaaaggtt  zzoo’’nn  mmoolleeccuuuull  zziicchh  eenn  wwaaaarroomm

ggeeddrraaaaggtt  hhiijj  zziicchh  pprreecciieess  zzoo??””  HHooeevveeeell  lliicchhtt
kkoommtt  eerr  vvaannaaff,,  eenn  wweellkkee  kklleeuurr  hheeeefftt  ddaatt  lliicchhtt  --
ddiiee  vvrraaggeenn  mmooeesstt  RRiijjkkee  bbeeaannttwwoooorrddeenn..  HHiijj  iiss
eeeenn  fflliinnkkee  ssttaapp  ddiicchhtteerr  bbiijj  hheett  aannttwwoooorrdd
ggeekkoommeenn..
““IIkk  vvoonndd  hheett  eeeenn  uuiittddaaggiinngg  oomm  zzoo  ggeerriicchhtt  mmeett
éééénn  mmoolleeccuuuull  bbeezziigg  ttee  zziijjnn..  WWee  hheebbbbeenn  eerr  mmeett
vveerrsscchhiilllleennddee  ddeetteeccttiieemmeetthhooddeenn  nnaaaarr
ggeekkeekkeenn..  SStteeeeddss  sstteell  jjee  ddee  vvrraaaagg  ‘‘wwaatt  zziiee  iikk
pprreecciieess’’  eenn  ‘‘hhooee  hhaaaall  iikk  nnoouu  ddiiee  iinnffoorrmmaattiiee  uuiitt
hheett  mmoolleeccuuuull  ddiiee  iikk  nnooddiigg  hheebb’’..””
RRiijjkkee  mmaaaakkttee  oopp  bbaassiiss  vvaann  bbeessttaaaannddee
tthheeoorriieeëënn  eeeenn  mmooddeell  wwaaaarrmmeeee  hhiijj  kkoonn  vvoooorr--
ssppeelllleenn  hhooee  hheett  ssppeeccttrruumm  vvaann  iinnddiiuummbbrroommiiddee
eerruuiitt  zziieett..  ““DDaatt  wwaass  eeeenn  llaassttiiggee  kklluuss..  HHooee
ggeeddeettaaiilllleeeerrddeerr  wwee  hheett  ssppeeccttrruumm  bbeekkeekkeenn,,
hhooee  mmeeeerr  vveerrffiijjnniinnggeenn  eerr  iinn  ddee  ssiimmuullaattiieess
nnooddiigg  wwaarreenn  oomm  ggooeeddee  rreessuullttaatteenn  ttee  kkrriijjggeenn..””
UUiitteeiinnddeelliijjkk  lluukkttee  hheett  hheemm  hheett  mmooddeell  nnaauuww--
kkeeuurriigg  ggeennooeegg  ttee  kkrriijjggeenn..  DDiiee  iinnffoorrmmaattiiee  ccoomm--
bbiinneeeerrddee  hhiijj  mmeett  ddee  rreessuullttaatteenn  vvaann  ddaaggeennllaannggee
mmeettiinnggeenn  ttoott  eeeenn  bboonnddiigg  aaffssttuuddeeeerrvveerrssllaagg..
RRiijjkkee  kkrreeeegg  eeeenn  pprroommoottiieepplleekk  oopp  ddee  TTUU//ee  aaaann--
ggeebbooddeenn,,  mmaaaarr  kkooooss  vvoooorr  hheett  bbeeddrriijjffsslleevveenn..
““EEeenn  mmooeeiilliijjkkee  aaffwweeggiinngg,,  mmaaaarr  iikk  wwiill  ggrraaaagg
ddiicchhttbbiijj  ddee  ttooeeppaassssiinngg  zziitttteenn..””  BBiinnnneennkkoorrtt
bbeeggiinntt  hhiijj  vviiaa  ffyyssiiccaahhuuiiss  TTMMCC  bbiijj
cchhiippmmaacchhiinneeffaabbrriikkaanntt  AASSMMLL..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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Cryptografie sleutel tot berekeningen 
tussen wantrouwende partijen
De Verenigde Staten willen weten of er
terroristen aan boord stappen. KLM wil
de privacy van haar passagiers waar-
borgen. Het is een typisch voorbeeld
van partijen die elkaars gegevens nodig
hebben, maar ze zelf niet willen
prijsgeven. Wiskundige dr. Mehmet
Sabir Kiraz ontwikkelde protocollen om
wantrouwende partijen samen bewer-
kingen te laten doen. De TU/e’er promo-
veerde op 27 augustus op dit onder-
zoek.

Stel: twee miljonairs willen weten wie het
meeste geld heeft. Hun eigen vermogen
mag niet bekend worden, maar ze
moeten wel kunnen controleren of de
uitkomst correct is. Een ander voorbeeld:
Alice en Bob zijn verlegen en zijn
benieuwd of ze in elkaar zijn geïnteres-
seerd. Ze willen alleen hun eigen
gevoelens niet aan de ander onthullen.
Je kunt hiervoor een derde partij inscha-
kelen, die je allebei vertrouwt. “Dat is de
ideale situatie”, stelt Kiraz. “In de realiteit
werkt het niet zo.” Een actueel ‘probleem’
is het internetstemmen. Enerzijds wil je
anonimiteit waarborgen. Anderzijds wil
je dat kiezers kunnen controleren of hun
stem is meegeteld en of alles eerlijk is
verlopen. 
Bij dit soort dilemma’s komt cryptografie
om de hoek kijken. Dit wil zeggen dat je
met versleuteling data verbergt. De
zender(s) en ontvanger(s) hebben de
juiste sleutel om gegevens om te zetten in

hun originele vorm. Je kunt er bovendien
voor zorgen dat partijen slechts delen van
de door de ander gestuurde informatie
kunnen zien.
De Turkse promovendus keek in het bij-
zonder naar berekeningen tussen twee
partijen. “Die onderzoeksresultaten
kunnen als basis dienen voor veilige
berekeningen tussen meerdere
personen.” Als uitgangspunt nam hij het
bestaande model van Andrew Yao, dat
dateert van 1986. Kiraz toonde eerst de
zwakke punten en de veiligheidsproble-
men in dat systeem aan. Vervolgens
voegde hij nieuwe elementen toe,
waarvan de belangrijkste de factor
‘eerlijkheid’ was. Kiraz: “Er zijn nog maar
weinig systemen die zich op eerlijkheid
richten. Ik heb hier een belangrijke
bijdrage aan geleverd.” Hij werkte samen
met universitair hoofddocent Coderings-
theorie en Cryptologie dr.ir. Berry
Schoenmakers aan het onderzoek.

Privacy
Volgens de onderzoeker moeten syste-
men aan drie belangrijke voorwaarden
voldoen: “De privacy mag niet in het
geding komen. De uitkomst moet correct
zijn en het proces naar het eindresultaat
moet eerlijk zijn verlopen.” Aan die drie
voorwaarden voldoen is volgens Kiraz al
moeilijk. “Daar komt bij dat het efficiënt
moet gaan. Als je bijvoorbeeld voor een
referendum stemt, wil je niet weken later
pas de uitslag horen.” 

De wiskundige meent
dat het nog onmogelijk is
om volledig aan alle
criteria te voldoen. “We
zijn stukken verder dan
tien jaar geleden. Maar
honderd procent hebben
we nog lang niet bereikt.
De vraag is of dat ooit
lukt.”
De wiskundige heeft het
onderzoek op dit gebied
een stapje hoger getild,
maar het is niet zo dat
zijn vindingen direct
kunnen worden geïmple-
menteerd. “Ik heb vrij
algemene oplossingen
geformuleerd. Je moet
nog gericht kijken naar
de situatie waarvoor je
het wilt gebruiken.
Bovendien weet ik niet
hoe de hardware gaat
reageren.”
Momenteel wordt er
wereldwijd veel onder-
zoek gedaan naar crypto-
grafische technieken in
combinatie met veilige berekeningen
tussen meerdere personen. “Als je een
jaar de literatuur niet hebt bijgehouden,
loop je hopeloos achter.” Nederland is
volgens Kiraz één van de koplopers.
“Israël en de Verenigde Staten lopen
voorop en dan komen Nederland en

Denemarken.” Het is geen gemakkelijk
onderzoeksgebied. “Weinig mensen
zullen het tot op detail begrijpen. Dat
geldt zelfs voor een hoop
wiskundigen.”/.

Foto: Bart van Overbeeke
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DDrr..iirr..  BBrraamm  HHooeexx,,  ddiiee  iinn  mmeeii  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee  pprroommoovveeeerrddee  oopp  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  zzoonnnnee--
cceelllleenn,,  hheeeefftt  oopp  11  sseepptteemmbbeerr  iinn  VVaalleenncciiaa  ((SSppaannjjee))  ddee  JJuunniioorr
EEiinnsstteeiinn  AAwwaarrdd  oovveerrhhaannddiiggdd  ggeekkrreeggeenn..  HHiijj  kkrreeeegg  ddee  pprriijjss
vvoooorr  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt  oovveerr  hheett  aaaannbbrreennggeenn  vvaann  dduunnnnee
llaaaaggjjeess  aalluummiinniiuummooxxiiddee  oopp  ssiilliicciiuummzzoonnnneecceelllleenn,,  wwaaaarrddoooorr
hheett  bbiinnnneennvvaalllleennddee  zzoonnlliicchhtt  eeffffiicciiëënntteerr  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt..  DDee
JJuunniioorr  EEiinnsstteeiinn  AAwwaarrdd  bbeeddrraaaaggtt  vviijjffdduuiizzeenndd  eeuurroo  eenn  iiss  eeeenn
iinniittiiaattiieeff  vvaann  zzoonnnneecceellffaabbrriikkaanntt  SSoollaarrWWoorrlldd  AAGG..

TU/e-promovendus ontwik-
kelt energiezuinige reactor
DDee  ZZuuiidd--AAffrriikkaaaannssee  pprroommoovveenndduuss  CChhaarrll  SStteemmmmeett  hheeeefftt

aaaann  ddee  TTUU//ee  eeeenn  nniieeuuww  ssoooorrtt  rreeaaccttoorr  vvoooorr  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann
cchheemmiiccaalliiëënn  oonnttwwiikkkkeelldd..  ZZiijjnn  oonnttwweerrpp,,  ddee  ppoorreeuuss--sscchhuuiimm--
rreeaaccttoorr,,  iiss  mmaaaarr  lliieeffsstt  ttiieenn  mmaaaall  eenneerrggiieezzuuiinniiggeerr  ddaann  ddee
hhuuiiddiiggee  ssttaannddaaaarrdd  vvoooorr  ggaass--vvllooeeiissttooffrreeaaccttiieess..  DDee  sscchhuuiimm--
rreeaaccttoorr  mmaaaakktt  ggeebbrruuiikk  vvaann  eeeenn  zzeeeerr  ppoorreeuuss  sscchhuuiimm  mmeett  ttoott
9977  pprroocceenntt  ooppeenn  rruuiimmttee..  HHeett  sscchhuuiimm  hheeeefftt  eeeenn  zzeeeerr  ggrroooott
ooppppeerrvvllaakk,,  wwaatt  bbeellaannggrriijjkk  iiss  vvoooorr  eeeenn  eeffffiicciiëënnttee  rreeaaccttiiee
ttuusssseenn  hheett  ggaass  eenn  ddee  vvllooeeiissttooff  ddiiee  hhiieerr  ddoooorrhheeeenn  wwoorrddeenn
ggeelleeiidd..  HHeett  oonnddeerrzzooeekk  vvoonndd  ppllaaaattss  iinn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  eeeenn
pprroojjeecctt  vvaann  tteecchhnnoollooggiieessttiicchhttiinngg  SSTTWW  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg
mmeett  oonnddeerr  mmeeeerr  BBAASSFF,,  DDSSMM  eenn  SShheellll,,  ddiiee  ddee  oonnddeerrzzooeekkss--
rreessuullttaatteenn  zzuulllleenn  ggeebbrruuiikkeenn  vvoooorr  hhuunn  pprroodduuccttiieepprroocceess..
SStteemmmmeett  pprroommoovveeeerrtt  oopp  ddoonnddeerrddaagg  44  sseepptteemmbbeerr..

Aantrekkelijke bliksems
VVeerrttaakkkkiinnggeenn  vvaann  bblliikksseemmssttrraalleenn  bblliijjkkeenn  eellkkaaaarr  ssoommss  aaaann
ttee  ttrreekkkkeenn,,  eenn  zzee  kkuunnnneenn  zzeellffss  wweeeerr  ssaammeennvvllooeeiieenn..  DDiitt

oonnvveerrwwaacchhttee  rreessuullttaaaatt  ppuubblliicceeeerrddee  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr
pprrooff..ddrr..  UUttee  EEbbeerrtt  aaffggeellooppeenn  mmaaaanndd  mmeett  ccoolllleeggaa’’ss  vvaann  hheett
AAmmsstteerrddaammssee  CCeennttrruumm  vvoooorr  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa  iinn
hheett  ggeezzaagghheebbbbeennddee  ttiijjddsscchhrriifftt  PPhhyyssiiccaall  RReevviieeww  LLeetttteerrss..  
OOff  nnaabbuurriiggee  bblliikksseemmssttrraalleenn  eellkkaaaarr  aaffssttootteenn  ooff  jjuuiisstt  aaaann--
ttrreekkkkeenn,,  hhaannggtt  aaff  vvaann  ddee  lluucchhttddrruukk  eenn  ddee  vveerrhhoouuddiinngg
ttuusssseenn  zzuuuurrssttooff  eenn  ssttiikkssttooff  iinn  ddee  lluucchhtt,,  zzoo  bblliijjkktt  uuiitt
ccoommppuutteerrssiimmuullaattiieess..  BBiijj  aaffssttoottiinngg  ddoommiinneeeerrtt  ddee
zzooggeehheetteenn  eelleekkttrroossttaattiisscchhee  iinntteerraaccttiiee,,  tteerrwwiijjll  ddee  aaaann--
ttrreekkkkeennddee  kkrraacchhtt  hheett  ggeevvoollgg  iiss  vvaann  iioonniissaattiiee  vvaann  lluucchhtt--
mmoolleeccuulleenn  ddoooorr  hheett  iinn  ddee  bblliikksseemm  ooppggeewweekkttee  lliicchhtt  ((ffoottoo--
iioonniissaattiiee))..  
GGeelluukkkkiiggee  bbiijjkkoommssttiigghheeiidd  iiss  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddaatt
hheett  llaassttiigg  ttee  bbeessttuuddeerreenn  pprroocceess  vvaann  ffoottoo--iioonniissaattiiee  nnuu
oonnddeerrzzoocchhtt  kkaann  wwoorrddeenn  ddoooorr  ttee  kkiijjkkeenn  hhooee  hheett  ddee  vvoorrmm  vvaann
bblliikksseemmssttrraalleenn  bbeeïïnnvvllooeeddtt..
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Kenniswerkers moeten 
De acht kersverse Indiase masters
zaten er dinsdag 26 augustus een beetje
bedeesd bij. In hun beste pak. Toonbeeld
van beleefdheid. Voorbeeld voor duizen-
den studenten uit hun land die graag de
oversteek naar het westen willen maken.
In de filmzaal van De Zwarte Doos kregen
vorige week de eerste kenniswerkers hun
diploma uitgereikt. Een dubbele zelfs.
Een bul van de TU/e en eentje van de
Manipal University te India. Want de
masteropleiding bestaat uit een studiejaar
in India, gevolgd door een half collegejaar
in Eindhoven en een half jaar stage in
Nederland. De studenten verbinden zich
vooraf aan een Nederlands bedrijf dat hun
opleiding betaalt. In ruil voor een beurs
gaan ze na hun promotie drie jaar voor de
geldschieter werken. Bij de eerste lichting
ging het om Philips, Capgemini en
Cordys. Multinationals met grote vesti-
gingen in zowel Nederland als India.
“Het is een uniek project”, verzekert
prof.dr. Raj Warrier. De vice-chancellor
van Manipal University is voor de
diploma-uitreiking overgekomen om het
belang van de tweejarige masteropleiding
te onderstrepen. Er is Manipal veel aan
gelegen om de samenwerking met de
TU/e te verstevigen. “We willen een global
player worden”, zegt Warrier in rad
Engels. “Onze studenten brengen niet
alleen de kennis, maar ook een stukje
cultuur uit Nederland mee terug naar
huis. Deze kenniswerkers zijn de wereld-
burgers van de toekomst. Ze zijn open,
kosmopolitisch en trots. Terecht, want ze
kunnen met hun dubbeldiploma overal
ter wereld aan de slag.”

Strikte selectie
Voorlopig gaat het slechts om een master-
opleiding informatica. Maar volgens
prof.dr. Jos Baeten van de faculteit
Wiskunde & Informatica en kartrekker
van de opleiding, wordt gedacht om het
aantal opleidingen uit te breiden. “De
vraag vanuit het bedrijfsleven is veel
groter dan wij kunnen vervullen. Ook bij
disciplines als biomedische technologie,
milieukunde en natuurkunde staan in
Nederland honderden vacatures open.” 
Toch wil Baeten niet overhaast te werk
gaan. Het opzetten van een tweejarige
master kost veel tijd en energie. “Ik wil
geen mislukkingen. Het is niet de bedoe-
ling heel groot te worden en daardoor
nerveus te worden voor dreigende fouten.
We kiezen voor een gedegen aanpak.”
Warrier knikt instemmend. “We hebben
een heel gecoördineerd en gestructureerd
programma. En de selectie van de studen-
ten is erg strikt.” Baeten, die bij de
selectiecommissie in India zat, kan een
grijns niet onderdrukken. “We hebben
uitvoerig gesproken met studenten die
zich aanmeldden. Gesprek na gesprek,
dag na dag. Uit enkele honderden kan-
didaten hebben we er acht geselecteerd.
Ze behoren tot de absolute top en zijn
enorm gemotiveerd en doelbewust.
Vergis je niet, deze studenten investeren
ook heel veel in deze opleiding.”
De keuze van de TU/e voor Manipal
University berust voor een deel op toeval.
De baas van Philips Research in
Bangalore bracht enkele jaren geleden
tijdens een congres in India TU/e-college-
voorzitter Amandus Lundqvist bijeen met
zijn Indiase collega. “Twee visionairs met
dezelfde denkbeelden”, schetst Warrier. 

Kolos
Manipal University is in vergelijking met
de TU/e een ware kolos. De campus van
zeshonderdvijftig hectare biedt plaats aan
twintigduizend studenten. Manipal
University is een van de vijf universiteiten

van een overkoepelende kennisinstelling
die in totaal honderdduizend studenten
herbergt. Ter vergelijking; de TU/e is
bijna 85 hectare groot en telt zeven-
duizend studenten en drieduizend mede-
werkers.
Ondanks haar omvang kampt de univer-
siteit in
India met
soort-
gelijke
proble-
men als
de TU/e.
Zo ver-
kiest het
meren-
deel van
de
bachelor-
studen-
ten een
lucra-
tieve
baan
boven
het halen
van een
master-
diploma. Maar dan nog. Van de
resterende tien procent
die wel de studie
voortzet, gaat het
nog altijd om dui-
zenden studenten.
Een haast onuit-
puttelijk bron,
waar buitenlandse
universiteiten
begerig op
afkomen. Ze staan
elkaar nog net niet
te vertrappelen aan
de universiteits-
poort. Een wonder
dus dat de TU/e in
de prijzen viel?
Volgens Warrier
niet. “De meeste uni-
versiteiten wilden wel van onze studenten
gebruikmaken, maar de TU/e was de
enige die op gelijkwaardige basis naar
samenwerking zocht. Dat is wat wij
willen, want wij hebben natuurlijk ook
wat te bieden.” Baeten: “Het opleidings-
niveau van veel universiteiten in India
zou je kunnen vergelijken met een
Nederlandse hogeschool. Wij zoeken de
samenwerking ook om het opleidings-
niveau in India te versterken.”
Warrier is niet bang dat India wordt ge-
troffen door een braindrain. “India heeft
altijd naar buiten gekeken. Wereldwijd
studeren tweehonderdvijftigduizend
Indiase studenten in het buitenland,
waarvan tweehonderdduizend in de
Verenigde Staten. Dat zijn er inderdaad
nogal wat, maar we hebben er thuis
genoeg over.”

Videocolleges
De voorbereiding van de tweejarige
master heeft Baeten als ‘erg intensief’
ervaren. Behalve overleg tussen beide uni-
versiteiten is aandachtig geluisterd naar
de wensen van Nederlandse bedrijven.
Over welke capaciteiten zouden toe-
komstige studenten moeten beschikken,
zodat ze na hun opleiding van belang
kunnen zijn voor het bedrijfsleven? Het
heeft volgens hem en Warrier geleid tot
een ‘adaptief, sterk studieprogramma’.
Het eerste jaar volgen de toekomstige
kenniswerkers een opleiding aan Manipal
University. Het lesmateriaal en bege-
leiding worden door de lokale decanen en
professoren verzorgd. In het tweede jaar
verhuizen de studenten naar Eindhoven
waar ze een half jaar Nederlandse colleges
bijwonen. Tijdens hun studie krijgen de

studenten begeleiding van een mentor uit
India en Nederland.
Er is een directe videolink tussen beide
universiteiten, en er wordt gebruik
gemaakt van videocolleges. Door het tijds-
verschil -maximaal drieënhalf uur - kost
dat soms enig kunst- en vliegwerk. De ver-

binding wordt verder gebruikt voor verga-
dersessies en de verdediging van de afstu-
deerscripties. “We kunnen elkaar nog net
geen koffie aanbieden”, zegt Warrier
lachend. “Maar verder werkt het vlekke-
loos.”

Zelfredzaamheid
De tweejarige opleiding functioneert
goed, vindt Baeten, maar verdient zeker
verfijning. Vooral de overgang van de
studenten van Manipal naar Eindhoven
kan beter. Nu is er een te brede kloof op
onderwijskundig en cultureel gebied.
“Studenten in India zijn gewend om op-
geleid te worden. Ze zijn gewend dat pro-

fessoren hen vertellen hoe alles in elkaar
steekt. In Nederland streven we juist naar
zelfredzaamheid. Bij ons moeten stu-
denten veel zelf ontdekken en uitzoeken.
Dat aspect willen we graag verbeteren.”
Na afloop van de diploma-uitreiking is dat
ook het eerste waar de nieuwe kennis-
werkers op wijzen. Abhiram Ganesh (26):
“We wisten helemaal niet wat er van ons
werd verwacht. Dat was misschien wel het
grootste probleem toen we aan deze op-
leiding begonnen. Je begint ergens aan
zonder precies te weten wat universiteiten
en bedrijven voor ogen hebben. Gaande
de studie, en vooral tijdens onze afstu-
deerstage, is dat veel duidelijker

Kenniswerkers/F
Foto’s/Bart v

Er zijn te weinig Nederlandse 
Nederlandse arbeids- en o

Daarom is ook de TU/e in he
Vooral in India wordt wetensc

een tweejarige masteroplei
ondersteunen dit initiatief m

arbeidscontracten. De eerste l
werkers kreeg vorige week hu

resultaat, maar niet toereik

Debjyoti Bera en Ashwin Vijayaragha

Prof.dr. Raj Warrier en prof.dr. Jos Baeten
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beleefdheid laten varen

geworden.”
Debjyoti Bera (26) kan het
alleen maar bevestigen.
“Vooral de stage vond ik
een grote leerervaring. Ik heb
in Eindhoven meer kennis opgedaan, dan
ik ooit in India zou kunnen vergaren. Aan
de TU/e is de studie veel diepgaander.”
Ook Ashwin Vijayaraghavan is het daar
roerend mee eens. “De opleiding in
Eindhoven is meer specifiek. En er wordt
van studenten een zelfstandige aanpak
verlangd. In India helpen de professoren
meer. Ach, beide onderwijssystemen
hebben zo hun plus- en minpunten. Ik
denk dat een studie in India beter is voor

je basiskennis en Eindhoven goed is voor
meer specifieke kennis.”
Maar tijdens de opleiding is niet alleen
geschaafd aan kennis. Henk Broeders, lid
van het Executive Committee van soft-
warebedrijf Capgemini, stipt aan dat de
mentaliteit in India soms te beleefd is.
“‘Ze durven elkaar daardoor op de
werkvloer vaak niet te corrigeren.
Nederlanders zijn doorgaans directer, zeg
maar lomper, tegenover collega’s. Met als
gevolg dat fouten in het ontwikkelings-
proces er eerder uit worden gefilterd.
Deze houding verlangen we ook van onze

nieuwe medewerkers. Het kan waardevol
zijn als ze straks terugkeren naar India
waar we twintigduizend werknemers
hebben. Onze kenniswerkers kunnen een
brug vormen tussen Nederland en India.
Ze kunnen meehelpen om een stukje
mentaliteitsverandering in gang te zetten.
Om zowel hier als ginds taal- en cultuur-
barrières weg te halen.”

Inzetbaarheid
Van de acht promovendi gaat Ganesh
wegens familieomstandigheden terug
naar India. Daar treedt hij in dienst van

Philips
Research.
Van de
overige
zeven gaan
er vier
werken
voor
Capgemini
in Utrecht
en twee
voor
Cordys in
Putten. De
laatste
ingenieur
heeft
Baeten zelf
ingelijfd

als promo-
vendus. 

Daarmee zou de conclusie zijn: project
geslaagd. Toch is dat niet zo. Cordys-

manager Gerwin
Ligtenberg had

verwacht zijn
twee kennis-
werkers te
kunnen in-
zetten voor
Cordys India.
De onder-
neming telt in
India 250 werk-
nemers en de
twee ingenieurs
passen precies
in dat plaatje.
Toch gaven
beiden de
voorkeur aan

een baan in
Nederland. “We

kregen pas vier tot vijf maanden
geleden, tijdens hun stage,
een vermoeden dat het de
andere kant op zou gaan.
Het is niet anders. We
beschouwen het als een
experiment waarbij we onze
doelstelling niet hebben
bereikt. Dat is teleurstellend
en reden voor ons om
afscheid te nemen van het
project. Met eenzelfde
investering huur je een
headhunterbedrijf in en
haal je makkelijk een

werknemer binnen met tien jaar ervaring.
Zowel in Nederland als in India is dat
mogelijk”, zegt Ligtenberg.
Cordys had ook het streven om het
kennisniveau in India naar een hoger
plan te tillen. “Maar een brugfunctie
hoeven onze kenniswerkers niet te
vervullen. We werken al twintig jaar
samen met India en hebben voldoende
ervaring in huis.”
Ligtenberg ziet nog een ander alternatief.
“Je zou ook een aantal vaste medewerkers
van Cordys kunnen laten meelopen met
een vakgroep op de TU/e. Er zijn genoeg
andere mogelijkheden om de juiste
kennis binnen te halen.”
Baeten pareert de kritiek. “Het verhaal
van Cordys loopt over meerdere schijven.
Het is steeds onze bedoeling geweest dat
de studenten in Nederland zouden gaan
werken. We hebben dit ook gecommu-
niceerd. Binnen Cordys is daar een ander
idee over ontstaan. Ik denk dat de twee
studenten die nu bij Cordys Nederland
beginnen zeer waardevol kunnen zijn in
de interface tussen Cordys Nederland en
Cordys Hyderabad. Over headhunters en
wat die opleveren, hoor je overigens ver-
schillende verhalen.”
Bij Capgemini is de inzetbaarheid van de
nieuwe werknemers geen punt van dis-
cussie. Vice-president Tonny Wildvank:
“Ons uitgangspunt is de communicatie
tussen India en Nederland te verbeteren.
Daarin kunnen onze kenniswerkers zeker
zorgen voor een meerwaarde. Ze hebben
de specifieke kennis in huis, nemen de
cultuur van India mee hier naartoe en
hebben intussen ervaring met de
Nederlandse aanpak. Het zijn hard-
werkende en gemotiveerde mensen.
Ideaal toch? En die studiebeurs van
23.000 euro die we per student betalen,
zien we meer als een stukje maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Andere
bedrijven zouden dit voorbeeld moeten
volgen. Nee hoor, we hebben echt geen
vier nieuwe mensen nodig om open-
staande vacatures op te vullen. Wat dacht
je? Alleen al in India hebben we twintig-
duizend medewerkers.”
Wildvank werkt zelf al jarenlang in India.
In Manipal zat ze bij de intakegesprekken
van de studenten die als kenniswerker
naar Nederland wilden komen. Volgens
haar is er niet zozeer een verschil in ken-
nisniveau tussen India en Nederland. Het
is eerder een kwestie van ervaring.
“Nederland ontwikkelt al ruim veertig jaar
software. India is er misschien tien jaar
mee bezig. Daardoor bestaan er in
Nederland veel meer specialismen. Maar
dat is geen reden om de medewerkers in
India alleen het uitvoerende werk te laten
verrichten. Telkens als ik in India ben,
word ik geraakt door het enthousiasme
van onze mensen daar. Ze zijn heel
enthousiast aan het programmeren, zoals
wij vroeger deden. Die bevlogenheid
werkt heel aanstekelijk. Daar kunnen wij
in Nederland wat van leren.”/.

Frits van Otterdijk
van Overbeeke
bètastudenten om het gat in de

onderzoeksmarkt te dichten.
et buitenland op zoek gegaan.
chappelijk talent gezocht voor
ding. Nederlandse bedrijven

met beurzen en aantrekkelijke
ichting van acht Indiase kennis-

un diploma uitgereikt. Een mooi
kend om de honger te stillen.

Het vervolg
NNuu  ddee  eeeerrssttee  mmaasstteerrss  zziijjnn  aaffggeelleevveerrdd,,  bbeeggiinntt  ddee  ttwweeeeddee  ggrrooeepp
ssttuuddeenntteenn  uuiitt  IInnddiiaa  aaaann  ddee  kkeennnniissmmaakkiinngg  mmeett  ddee  TTUU//ee,,
EEiinnddhhoovveenn  eenn  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  bbeeddrriijjffsslleevveenn..  DDee  eeeerrssttee  hheellfftt
vvaann  ddiitt  ccoolllleeggeejjaaaarr  vvoollggeenn  ddeerrttiieenn  kkeennnniisswweerrkkeerrss  uuiitt  IInnddiiaa  eeeenn
oopplleeiiddiinngg  aaaann  ddee  TTUU//ee..  HHuunn  ssttuuddiieebbeeuurrss  wwoorrddtt  bbeettaaaalldd  ddoooorr
CCaappggeemmiinnii,,  PPhhiilliippss  eenn  AASSMMLL..  
VVoollggeenndd  ccoolllleeggeejjaaaarr  ssttiijjggtt  hheett  aaaannttaall  kkeennnniisswweerrkkeerrss  nnaaaarr
vviijjffttiieenn..  TTiijjddeennss  ddee  ddeerrddee  rroonnddee  wwoorrddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  nniieett
llaannggeerr  ddiirreecctt  ggeeppllaaaattsstt  bbiijj  bbeeddrriijjvveenn,,  mmaaaarr  lloooopptt  ddee  vveerrddeelliinngg

vviiaa  hheett  TTUU//ee  SScchhoollaarrsshhiipp  FFuunndd..  IInn  ddaatt  pprroojjeecctt  ddooeenn  iinn  iieeddeerr
ggeevvaall  CCaappggeemmiinnii,,  AASSMMLL  eenn  OOccéé  mmeeee..
BBaaeetteenn::  ““WWee  hhaalleenn  mmaaxxiimmaaaall  ttwwiinnttiigg  ssttuuddeenntteenn  ppeerr  jjaaaarr  uuiitt
IInnddiiaa  vvoooorr  ddee  dduubbbbeellee  mmaasstteerroopplleeiiddiinngg..  DDaatt  aaaannttaall  hhaalleenn  wwee
nniieett,,  oommddaatt  kkwwaalliitteeiitt  vvoooorroopp  bblliijjfftt  ssttaaaann..  HHeett  mmaagg  ooookk  nniieett  mmeeeerr
wwoorrddeenn,,  oommddaatt  wwee  wwiilllleenn  vvoooorrkkoommeenn  ddaatt  ddee  IInnddiiaassee  ssttuuddeenntteenn
eeeenn  ttee  ggrroottee,,  ddoommiinnaannttee  ggrrooeepp  wwoorrddeenn..  ZZee  zziijjnn  nnuu,,  nnaa  ddee
NNeeddeerrllaannddeerrss,,  ddee  ttwweeeeddee  ggrroooottssttee  eennccllaavvee  bbiinnnneenn  oonnzzee
ffaaccuulltteeiitt..  DDee  ggrrooeepp  CChhiinneessee  ssttuuddeenntteenn  iiss  qquuaa  oommvvaanngg  ddeerrddee..””

Gerwin Ligtenberg

Tonny Wildvank

Abhiram Ganesh
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Waar je ook belandt...
altijd online met je laptop.

Altijd en overal internetten met het Hi USB modem. Prik het modem in je laptop en je bent direct online.
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In short
New member
Executive Board
Mr. Jo van Ham will on 
1 October accede to the
TU/e Executive Board. 
Van Ham (55) is now still
acting as deputy director-
general Higher Education,
Vocational Secondary
Education, Science Policy
and Emancipation of the
Ministry of Education,
Culture and Science
(OCW). Van Ham has
been appointed for a four-
year period. He will
succeed prof. dr. Paul
Verhaegen, who had to
resign as of 1 October
2007 due to a serious
illness and died on 4 May
of this year. 

Masterclass
days energy
and climate
The TU/e is starting
special ‘Masterclass days’
around the themes energy
and climate. These classes
are intended to give PhD
candidates and Master
students from the TU/e
and from other univer-
sities a chance to go deeply
into these themes. Sub-
jects that will be covered
include climate develop-
ment and the possibilities
of various forms of energy
generation such as solar
cells, wind and nuclear
energy and biofuels. The
first day will be on Tues-
day 23 September and the
subject will be ‘Uncertainty
in climate development’.
The idea is for the Eng-
lish-language Master-
classes to supplement the
regular courses at the uni-
versities. Participation in
the Masterclass days is
open to all PhD candidates
and Master students in the
last phase of their studies.
Registration is possible via
www.tue.nl/energydays.

4000th Electrical
engineer
Wenji Zhou (23) had the
honor of receiving the four
thousandth engineer’s
diploma of Electrical
Engineering on Tuesday
26 August. The Chinese
student obtained the
coveted diploma together
with 38 others in the
Blauwe Zaal in the Audi-
torium. The previous
chiliad from Electrical
Engineering dates back to
October 1994. “The four
thousandth diploma was
yet another milestone for
our Department. It has
taken us as many as
fourteen years to attain
this”, says ir. Rein van
Asten, education policy
official at Electrical Engi-
neering. In his opinion it
is no coincidence for a
Chinese student to be
number four thousand.
“For several years now it
has been our policy to
attract Chinese students,
and this policy is bearing
fruit. The Chinese are of
good quality. Many of the
25 new foreign students
this year are also from
China.”

First double diplomas for Indian knowledge workers
There are too few Dutch
beta students to make up
for the shortage on the
Dutch labor and research
markets. For this reason
the TU/e, too, has started
looking abroad for
knowledge workers.
Especially in India a
search is being con-
ducted for scientific
talent for a two-year
Master course. Dutch
companies support at-
tractive labor contracts
with industrial grants.
The first batch of eight
‘knowledge workers’
were awarded their
diplomas last week.

Prof.dr. Jos Baeten from
the Department of
Mathematics & Computer
Science and project leader
of the Master course: “The
demand coming from the
business community is
much greater than we can
satisfy. In disciplines such
as biomedical engineering,
environmental science and
physics the Netherlands
has hundreds of vacancies.
We are considering setting
up a similar project for
those degree programs as
well.”
The eight brand-new
Masters were presented
with double diplomas last
week, one from the TU/e
and one from Manipal

University in India. This is
because the Master’s
course comprises a study
year in India, followed by
six months of study in
Eindhoven and a six-
month internship. In
advance the students
commit themselves to a
Dutch enterprise that is
paying for their education.
In exchange for a grant
they will work for the
financier for three years
after having obtained their
diplomas. The first batch
involved Philips, Cap-
gemini and Cordys: multi-
nationals with major
branches in the Nether-

lands and India.
A direct video link between
the two universities makes
it possible on both sides to
follow lectures, to meet,
and to defend disser-
tations. “We are just one
inch short of offering each
other coffee”, says prof.dr.
Raj Warrier with a smile.
The vice-chancellor of
Manipal University has
flown over for the presen-
tation of the diplomas to
emphasize the importance
of the two-year Master
course. Manipal has a
strong interest in soli-
difying the cooperation
with the TU/e. “We want to

become a global player”,
says Warrier in smooth
English. “Our students are
not just bringing home
knowledge, but also a piece
of the culture from the
Netherlands. These
knowledge workers are the
world citizens of the
future. They are open, cos-
mopolitan and proud. And
rightly so, for their double
diplomas will secure them
jobs all over the world.”

Teething troubles
It stands to reason that
there are teething troubles
for this course. PhD can-
didate Abhiram Ganesh

(26): “We did not know
what was expected from us.
That may well have been
the major problem when
this course was started.
You are beginning on so-
mething without knowing
precisely what universities
and enterprises envisage.
As the studies progressed,
and during our internships
in particular, this has
become much clearer.”
Debjyoti Bera (26) can only
confirm this. “Especially
the internship was a great
learning experience for
me. In Eindhoven I have
gathered more knowledge
than I could ever have
gathered in India. At the
TU/e the study is far more
profound.”
Ashwin Vijayaraghavan
also could not agree more.
“The program in
Eindhoven is more
specific. Students are ex-
pected to develop an inde-
pendent approach. In India
professors help out more.
Well, there are benefits and
drawbacks in both educa-
tional systems. I think that
a study in India is better for
your basic knowledge and
that Eindhoven is good for
more specific
knowledge.”/.

Nuvolari best master teacher

One of TU/e’s foreign
staff has been voted best
master teacher by
students at the uni-
versity. Rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn presented
Italian assistant pro-
fessor dr. Alessandro
Nuvolari with the TU/e
Education Prize for the
best teacher in a master
program during the
opening of the Academic
Year on Monday. The
prize comes with a
cheque for 5000 euros
and a big bunch of
flowers.

This was the second time
the prizes were awarded
and also the second time

someone from the Depart-
ment of Technology
Management (TM) won
the prize; last year
Nuvolari’s colleague
prof.dr. Chris Snijders won
the prize for best bachelor
teacher. Nuvolari is assis-
tant professor in Snijders’
research group and teaches
the course ‘Perspectives on
the European knowledge
based economy’ in TM’s
School of Innovation
Sciences. He supervises a
research project on patent
citations for which he
secured a Veni grant in
2006.
“Nuvolari connects his
course material to research
and regularly invites guest

lecturers. (…) Students are
challenged to take part in
the academic debate on
evolutionary economy”,
said Van Duijn. “Nuvolari
is a committed tutor and
lecturer who regards edu-
cation as a matter of central
importance.”

The prize for best bachelor
teacher went to associate
professor dr.ir. Ron
Peerlings from the
Department of Mechanical
Engineering./.

On familiar ground in
Eindhoven with ISN/e
mentor
Members of ISN/e, the
international student
association in Eind-
hoven, have again taken
the initiative this year to
recruit (Dutch) mentors
for the new batch of
international students.
Omar Komiha, who up to
this year was secretary
for ISN/e and is a Master
student of Information
security technology:
“Our predecessors did so
as well five years ago.
Meanwhile the mentor
system has petered out,
but now we wish to make
a fresh start again.”

ISN/e has already been
busy recruiting new
mentors, but there has not
been a real run on it so far.
Komiha: “We are not
looking for a precise
number of mentors.
Usually we try to build up a
mentor base, so that we
have a list ready whenever
a student or intern asks for
it. So in fact it is more a
matter of supply and
demand. At this moment
we only have one mentor
and one request for a
mentor.”
Most international
students have done
without mentors. Like
Charly Bechara (25) from

Lebanon. He is a second-
year Master student and is
now studying system-on-
chip design in Sweden.
Bechara: “I didn’t have a
mentor nor an intro-
duction when I studied in
Eindhoven. That would
have been nice.” 
“I liked Eindhoven for the
large number of interna-
tional people, the friendly
Dutch people, everybody
speaking English, the
cheap beers compared to
Sweden and the beautiful
girls.” What he liked less
was the weather, the food,
and the fact that there was
little diversity in the acti-
vities. If it is up to ISN/e
the variety of activities will
be enhanced. Komiha: “We
have a number of nice acti-
vities in store for our
members. The regular
pattern will be: one dinner
per month, one or two film
nights per month, one
workshop or activity per
month, and a day trip or a
weekend excursion per two
months. We keep our
members posted via the
ISN/e-mailing list.”/.
Do you want to take part in the
activities of ISN/e? Check out:
www.isn-eindhoven.nl, or mail
to isn@tue.nl.

Photo: Bart van Overbeeke

The English Page is written by
Paula van de Riet and Ingrid

Magilsen. They can be reached
at engcursor@tue.nl.

Dr. Alessandro Nuvolari. Photo: Bart van Overbeeke



Dienst Interne Zaken
Aangepaste dienstverlening DIZ
Hiermee wil ik u informeren over de
aangepaste dienstverlening van de
Dienst Interne Zaken op vrijdag 12
september i.v.m. het jaarlijkse DIZ-uitje.
Dit houdt in dat de volgende onderdelen
een aangepaste dienstverlening hebben.
De afdeling Logistics (post expeditie en
printservice) is die dag niet meer bereik-
baar vanaf 12.00 uur. Voor 12.00 uur zal
er post opgehaald en bezorgd worden.
Na 12.00 uur zal er alleen nog post opge-
haald worden. Deze post wordt op maan-
dag 15 september verwerkt. De onderde-
len dictatenverkoop en reproshop zijn
wel de hele dag geopend.
De onderdelen Expeditie en Afvalbeheer
zijn gesloten. Inkoop & Contract-
management, het Servicebureau en
Facility Services zijn de gehele dag
gesloten, het Congresbureau blijft bereik-
baar. De ondersteuning van de afdeling
BedrijfsHulpVerlening (beveiliging/
brandweer en receptie HG), en ook de
Audiovisuele ondersteuning zal vanzelf-
sprekend gewoon worden voortgezet.

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), reikt op
donderdag 4 september diploma’s uit
aan kandidaten die met goed gevolg de
tweejarige postgraduate ontwerpers-
opleiding Software Technology (ST) heb-
ben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). U bent van harte
welkom om deze feestelijke diploma-
uitreiking bij te wonen. De uitreiking
begint om 15.00 uur in de Blauwe Zaal
van het Auditorium.

Didactische scholing/DPO
Workshop 
‘Begeleiden van promovendi’
Wie succesfactoren wil verkennen bij het
begeleiden van promovendi kan wellicht
wat opsteken in de workshop ‘Begeleiden
van Promovendi’ die binnenkort door
een externe trainer binnenkort wordt
gegeven bij DPO.
In de workshop komen zaken aan bod
als het aanleren van vaardigheden voor
het voeren van feedback, conflict- en
onderhandelings-, voortgangs- en
functioneringsgesprekken. Verder wordt
aandacht besteed aan leiderschap en
projectbeheer van de promovendus. De
workshop vindt plaats op dinsdag 16
september van 9.30 tot 16.30 uur. Meer
informatie is te verkrijgen bij Janneke
van der Loo (tst. 5292 of e-mail:
j.m.v.d.loo@tue.nl). Aanmelding kan per
telefoon (2520), per e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) of via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing).

Intreerede
Prof.dr.ir. A.B. Smolders houdt op
vrijdag 5 september zijn intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Zicht op onzichtbare
antennes’. Smolders is werkzaam bij de
faculteit Elektrotechniek.

Promoties
Ir. M.G. van der Horst verdedigt op
donderdag 4 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Scalable
Block Processing Algorithms’. Van der
Horst promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr.ir. C.H. van Berkel.

Ir. C.P. Stemmet verdedigt op donderdag
4 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Gas-Liquid Solid
Foam Reactors: Hydrodynamics and
Mass Transfer’. Stemmet promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.

Drs. R.H. Mak verdedigt op dinsdag 9
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Design and
Performance Analysis of Data-
Independent Stream Processing
Systems’. Mak promoveert aan de facul-
teit Wiskunde & Informatica. De promo-
toren zijn prof.dr. P.A.J. Hilbers en
prof.dr.ir. C.H. van Berkel.

Ir. K. Vaesen verdedigt op dinsdag 9
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘A philosophical Essay
on Artifacts and Norms’. Vaesen promo-
veert aan de faculteit Technologie
Management. De promotor is prof.dr.ir.
A.W.M. Meijers.

Mw. ir. N.E. Papen-Botterhuis verdedigt
op donderdag 11 september haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Polymers in Nanotechnology
Molecular Recognition and Surface
Modification’. Papen-Botterhuis promo-
veert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
R.P. Sijbesma en prof.dr. E.W. Meijer.

Ir. T.M.E. Nijsen verdedigt op donderdag
11 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Accelerometry
based detection of epileptic seizures’.
Nijsen promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. R.M. Aarts en prof.dr. P.A.J.M.
Boon.

Technologie Management
Internationaal semester 
OML & IM
Deadline voor aanmelden studeren of
onderzoeksproject buitenland. Vertrek
januari 2009 is: dinsdag 9 september
2008, 15.00 uur. Je kunt de brochure en
het aanmeldingsformulier vinden op:
http://w3.tm.tue.nl/nl/onderwijs/
internationalisering/internationaal_
semester_oml_en_im/. Voor vragen kun
je terecht bij het International Office TM,
Paviljoen B08a: Bea van de Ven, e-mail:
b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden:
ma t/m do 13.00-15.00 uur.

SIW
Vrijwilligersprojecten
Voor korte of lange termijn vrijwilligers-
werk in het buitenland doen? Kom 6
september naar de informatiemarkt van
Stichting Internationale Vrijwilligers-
projecten (SIW)! De Kargadoor,
Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.30 uur.
Kijk voor meer info op: www.siw.nl.

Hoofd Communicatiespecialismen. Vaste

dienst, salaris maximaal schaal 13 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(4.337 t/m 5.279 euro).

Senior subsidie adviseur (EU-5098-FF),
project office, TU/e Innovation Lab (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 15 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (4.939 t/m 6.368 euro).

Vier subsidie adviseurs (EU-5099-FF),
project office, TU/e Innovation Lab (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 12 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3.792 t/m 4.868 euro).

Coördinator zalenverroostering (EU-
5104-MOV), dienst Interne Zaken (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.220 t/m 2.966 euro).

PhD student reaction-diffusion systems
multiple spatial scales (V 32.023), CASA,
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

PhD student Trusted Architecture for
Securely Shared Services (TAS)
(V32.010), Security of Embedded
Systems, department of Mathematics
and Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

PhD student PEARL project (V32.024),
Security of Embedded Systems (SEC),
department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

PhD student STRESS project (V32.026),
Architecture of Information Systems
(AIS), department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

Scientific CFD Consultant (V32.030),
LIME, department of Mathematics and
Computer science (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.330 t/m 4.868 euro).

Full-professor, Nano-sensing and Bio-
Nano Applied Physics (V34.301), Physics
of Nanostructures, department of
Applied Physics (1,0 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.803 t/m 6.995 euro).

Technicus experimentele vloeistof dyna-
mica (V34.312), Mesoscopic Transport
Phenomena, faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.220 t/m 2.966 euro).

3 PhD-positions in Biosensors Research
(V34.315), the research group Molecular
Biosensors for Medical Diagnostics,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

Post-doctoral researcher Atomic layer
deposition for corrosion protection
(V34.317), the group Plasma & Materials
Processing, department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,

salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

PhD Digital Signal Processing (V36.343),
department of Electrical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).

PhD Student Radio over Fibre
Techniques (V36.345), ECO, department
of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m
2.558 euro).

PhD in ultrafast photonics (V36.346),
OED, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD position in Optical signal proces-
sing in heterogeneous integrated devices
(V36.347), ECO, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD signal Processing for hemodynamic
monitoring (V36.348), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijla-
ge 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

Postdoc Modeling mass transfer in fuel-
cell electrode (V37.646), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.802 t/m 2.916
euro).

Postdoc entitled Glucose oxidation in
molten salts electrolytes (V37.650),
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

PhD researcher building performance
simulation for control optimization
(V38.536), the unit Building Physics &
Systems, department of Architecture,
Building and Planning (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

Postdoc design and decision support
systems ICT and activity-based analysis
(V38.538), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

PhD Design and decision support
systems ICT and activity-based analysis
(V38.539), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Design and decision support
systems modelling of supernetworks
(V38.540), the Urban Planning Group,
department of Architecture, Building and
Planning (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Design and decision support sys-

tems recreation and space (V38.541), the
Urban Planning Group, department of
Architecture, Building and Planning (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).

Parttime Chair Cargo Transport &
Logistics (V39.455), Operations, Planning
Accounting and Control, department of
Technology Management (0,2 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 26 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 hoogleraar 1 (4.803 t/m
8.445 euro).

Ass. Prof. in Operations Mng. at the
interface with Finance or Maintenance
(V39.457), Operations, Planning,
Accounting and Control, department of
Technology Management (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
14 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (4.555 t/m 5.798 euro).

Adjunct-opleidingsdirecteur Technische
Bedrijfskunde (V39.458),
Onderwijsinstituut, faculteit Technologie
Management (1,0 fte). Vast dienst-
verband, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.129 t/m 4.868 euro).

PhD candidate position in Cargo
Transport & Logistics (V39.459),
Operations, Planning, Accounting and
Control, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

PhD Student Human and social sustai-
nability in work organizations (V39.460),
The Human Performance Management
group, department of Technology
Management (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Tenure track Microfluidic Fabrication of
Complex Molecular Systems (V40.002),
Complex molecular systems , ICMS (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 11 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3.129 t/m 4.284 euro).

Researcher (postdoc) Socially interactive
Robots (V51.059), Designed Intelligence,
department of Industrial Design (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).

2 PhD positions on Automotive Human-
Machine Interface (V51.060), User
Centered Engineering group, department
of Industrial Design (2,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558
euro).

Teamleider Bouwkunde (V85.014),
Beheer en Onderhoud, dienst
Huisvesting (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.330 t/m 3.678 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures
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/Open Deur Dag
bij Parktheater
AAllllee  ddeeuurreenn  vvaann  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr
ggaaaann  zzoonnddaagg  77  sseepptteemmbbeerr  wwaaggeenn--
wwiijjdd  ooppeenn  ttiijjddeennss  ddee  OOppeenn  DDeeuurr
DDaagg..  OOvveerraall  iinn  eenn  oomm  hheett  PPaarrkk--
tthheeaatteerr  vvaalltt  iieettss  ttee  zziieenn  oovveerr  ddee
pprrooggrraammmmeerriinngg  iinn  hheett  nniieeuuwwee
tthheeaatteerrsseeiizzooeenn..  VVaannaaff  1133..0000  uuuurr
ttrreeddeenn  ddiivveerrssee  aarrttiieesstteenn  oopp  aallss
vvoooorrpprrooeeffjjee,,  zzooaallss  VVeellddhhuuiiss  &&
KKeemmppeerr,,  DDoollff  JJaannsseenn,,  PPeetteerr  FFaabbeerr,,
SSuusskkee  &&  WWiisskkee,,  DDii--rreecctt  ddooeett
TToommmmiiee,,  HHeett  ZZuuiiddeelliijjkk  TToonneeeell,,
OOppeerraa  ZZuuiidd  eenn  SSttaattiioonn  ZZuuiidd..  DDee  ddaagg
iiss  ggrraattiiss  ttooeeggaannkkeelliijjkk..
OOookk  ddee  OOppeennbbaarree  BBiibblliiootthheeeekk
EEiinnddhhoovveenn  kkeenntt  eeeenn  OOppeenn  DDeeuurr
DDaagg..  EErr  iiss  ggrraattiiss  vveerrvvooeerr  oomm  oopp  eenn
nneeeerr  ttee  ppeennddeelleenn  ttuusssseenn
PPaarrkktthheeaatteerr  eenn  ddee  bbiibblliiootteeeekk..  VVaannaaff
1144..0000  uuuurr  ssppeelleenn  ddiivveerrssee  hhaarrmmoonniiee--
oorrkkeesstteenn  iinn  ddee  VVaann  DDoooorrnneekkiioosskk,,
nnaaaasstt  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..

/Upgrade!
Eindhoven
MMuullttiimmeeddiiaa  ssttiicchhttiinngg  MMAADD  oorrggaannii--
sseeeerrtt  ddee  ddeerrddee  UUppggrraaddee!!  EEiinnddhhoovveenn
iinn  hheett  TTAACC  mmeett  ddee  AAuussttrraalliisscchhee
kkuunnsstteennaarreess  AAnniittaa  FFoonnttaaiinnee..  HHaaaarr
wweerrkk  lliiggtt  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  iinntteerr--
aaccttiieevvee  bbeewweeggiinngg  eenn  nniieeuuwwee  mmeeddiiaa..
FFoonnttaaiinnee  ccrreeëëeerrtt  uuiittddaaggeennddee  eenn
ssuurrrreeaalliissttiisscchhee  eerrvvaarriinnggeenn  ddiiee  ddee
ddeeffiinniittiieess  vvaann  nniieeuuwwee  mmeeddiiaa  eenn
bbeewweeggeenndd  bbeeeelldd  eeeenn  nniieeuuwwee
bbeetteekkeenniiss  ggeevveenn..  ZZee  pprreesseenntteeeerrtt
eeeenn  oovveerrzziicchhtt  vvaann  hhaaaarr  wweerrkk,,
wwaaaarrnnaa  eerr  eeeenn  iinnffoorrmmeellee  ddiissccuussssiiee
iiss..  MMaaaannddaagg  88  sseepptteemmbbeerr,,  2200..0000
ttoott  2222..3300  uuuurr,,  TTeemmppoorraarryy  AArrtt  CCeennttrree
aaaann  ddee  VVoonnddeerrwweegg..

/Hoer en huis-
vrouw in Plaza
‘‘BBeellllee  ddee  JJoouurr’’  vvaann  LLuuiiss  BBuuññuueell  iiss
eeeenn  kkllaassssiieekk  ddrraammaa  oovveerr  ddee  vveerr--
vveeeellddee  ddookktteerrssvvrroouuww  SSeevveerriinnee
((CCaatthheerriinnee  DDeenneeuuvvee)),,  ddiiee  hhaaaarr
ssaaddoommaassoocchhiissttiisscchhee  ffaannttaassiieeëënn
uuiittlleeeefftt  ddoooorr  aallss  pprroossttiittuueeee  ttee
wweerrkkeenn..  SSeevveerriinnee  vvooeelltt  zziicchh  ggooeedd  iinn
hhaaaarr  dduubbbbeelllleevveenn  ttoott  eeeenn  jjoonnggee
kkllaanntt  vveerrlliieeffdd  oopp  hhaaaarr  wwoorrddtt  eenn
jjaallooeezziiee  zziijjnn  iinnttrreeddee  ddooeett,,  mmeett
nnooooddlloottttiiggee  ggeevvoollggeenn..  BBuuññuueell
mmaaaakkttee  ‘‘BBeellllee  ddee  jjoouurr’’  oopp  zziijjnn
6677ssttee;;  hheett  wweerrdd  zziijjnn  ggrroooottssttee  ccoomm--
mmeerrcciiëëllee  ssuucccceess..  ‘‘BBeellllee  ddee  jjoouurr’’  wwaass
iinn  11996677  ttee  ssccaannddaalleeuuss  eenn  wweerrdd  uuiitt--
ggeessllootteenn  vvoooorr  hheett  ffiillmmffeessttiivvaall  vvaann
CCaannnneess..  DDee  jjuurryy  vvaann  hheett  ffiillmmffeessttiivvaall
vvaann  VVeenneettiiëë  mmaaaakkttee  ddiitt  ggooeedd  eenn
bbeekkrroooonnddee  ddee  ffiillmm  mmeett  ddee  GGoouuddeenn
LLeeeeuuww..  DDee  ffiillmm  ddrraaaaiitt  iinn  PPllaazzaa
FFuuttuurraa  aaaann  ddee  LLeeeennddeerrwweegg  oopp
mmaaaannddaagg  88  eenn  ddiinnssddaagg  1166  sseepptteemm--
bbeerr  oomm  1199..3300  uuuurr..

/Bedreiging van
de onderwater-
wereld
NNiieett  aalllleeeenn  ddee  sscchhoooonnhheeiidd  vvaann  ddee
kkoorraaaallrriiffffeenn  wwoorrddtt  bbeeddrreeiiggdd  ddoooorr
mmiilliieeuuvveerrvvuuiilliinngg  ((lloozziinngg  vvaann  aaffvvaall--
wwaatteerr  oopp  zzeeee)),,  ddyynnaammiieettvviisssseerriijj  eenn
üübbeerrhhaauupptt  iilllleeggaallee  vviisssseerriijj;;  ooookk
vveellee  vviissssoooorrtteenn  llooppeenn  ggeevvaaaarr  oommddaatt
ddee  kkoorraaaallrriiffffeenn  aallss  hhuunn  kkrraaaamm--
kkaammeerr  ffuunnggeerreenn..  OOnnddeerrwwaatteerr--
ffoottooggrraaaaff  DDooss  WWiinnkkeell  ttoooonntt  zziijjnn
wweerreellddbbeerrooeemmddee  ffoottoo’’ss  vvaann  hheett
oonnddeerrwwaatteerrlleevveenn  eenn  vveerrtteelltt  wwaatt  wwiijj
kkuunnnneenn  ddooeenn  oomm  eeeenn  eeccoollooggiisscchhee
rraammpp  ttee  vvoooorrkkoommeenn..  SSttuuddiiuumm
GGeenneerraallee,,  wwooeennssddaagg  1100  sseepptteemmbbeerr,,
1111..4455  uuuurr,,  AAuuddiittoorriiuumm,,  BBllaauuwwee  ZZaaaall..

Films re-maken om de videotheek te redden
Soms zou je wel eens in het
hoofd van een regisseur of
scenarioschrijver willen kijken
om te zien hoe het er daar aan
toe gaat. Een goede kandidaat
zou Michel Gondry zijn. Zelden
heeft iemand zulke bijna
kinderlijk surrealistische en
tegelijk intelligente en
fantasievolle verhalen bedacht,
zoals ‘Eternal sunshine of the
spotless mind’ en ‘The science
of sleep’ en nu ‘Be kind rewind’
(2008). ‘The science of sleep’ is
als buitenfilm een van de
onderdelen van de seizoens-
opening van Studium Generale.

‘The science of sleep’ gaat over
trubbels in de liefde, zij het on-
beantwoorde liefde. Dus droomt
de onhandige Stéphane -in een
kartonnen tv-studio- over
Stéphanie. Het zijn vooral deze
droomscènes die grotesk en
mooi zijn, gekoppeld aan een

ingenieus en niet-chronologisch
scenario, waarin droom en
werkelijkheid door elkaar lopen.

In ‘Be kind rewind’ krijgen Mike
en Jerry tijdelijk de verantwoor-
delijkheid over een krakkemik-
kig, maar gezellig videotheekje.
Mike is geboeid door de geschie-
denis van de wijk; Jerry is ervan
overtuigd is dat magnetrons
gemaakt zijn om onze hersenen
te manipuleren. Na een raar
ongeval van Jerry (hij wordt bij
een elektriciteitscentrale gemag-
netiseerd) worden alle video-
cassettes gewist. De twee beslui-
ten om voor hun enige klant
zelfgedraaide remakes van de
gewiste tapes te maken, onder
meer van ‘Ghostbusters’, ‘Rush
Hour 2’, Robocop, ‘2001: A
Space Odyssey’ en ‘King Kong’.
Ze worden grote sterren in hun
omgeving, maar als de FBI
ontdekt dat ze de remakes op

uitgegeven video’s hebben gezet,
worden de banden ingenomen.
Om het pand waarin de video-
theek is gehuisvest te redden,
maken ze hun eigen film over
het leven van een jazzmuzikant,
Fats Waller, die in het pand zou
hebben gewoond. Met Jack Black
en Mos Def. ‘Be kind rewind’
wordt op 9 en 10 september
vertoond in De Zwarte Doos.

Kinderdromen
Gondry (Parijs, 1964) maakte
eerst kunst-animatiefilms, die
echter consequent werden
geweigerd door de festivals.
Vervolgens stortte hij zich op
muziekvideo’s voor de band
waarin hij zelf drumde, ‘Oui-
Oui’. Eén werd op MTV
vertoond en gezien door Björk,
die hem vroeg om haar video’s te
ontwerpen en regisseren.
Gondry maakt er vijf voor Björk
en andere voor Massive Attack,

Radiohead en Daft Punk. Dat
leidde tot zijn speelfilmdebuut
‘Human Nature’, naar een
scenario van Charlie Kaufman.
Nu staat hij dus op eigen benen,
waarbij hij in zijn scenario’s
handig gebruikmaakt van zijn
eigen achtergronden en herin-
neringen. De gigantische
handen die Stéphane in een van
zijn regelmatig terugkerende
dromen heeft, zijn gebaseerd op
Gondry’s eigen kinderdromen.
Dat gevoel bleef echt, tot zijn
moeder hem met een koud was-
handje ‘wakker’ maakte./.
‘The Science of sleep’ wordt vandaag,
donderdag 4 september, buiten
vertoond bij De Zwarte Doos om 21.00
uur. 

‘Be kind rewind’ draait op dinsdag 9 en
woensdag 10 september in De Zwarte
Doos om 20.00 uur.

Een chaotische avond waarin
Powerpoint-presentaties
naadloos overvloeien in hand-
gemeen. Dat valt te verwachten
van de toneelvoorstelling
‘Wuivend graan’ -van de hand
van Wim T. Schippers- die op
woensdag 10 september te zien
is in het Parktheater.

Het Parktheaterpubliek is
aanwezig bij een lezing van de
grote geleerde Henrik van
Woerdekom, auteur van veel
gelezen werken als ‘Kan God
ons verdommen?’ en ‘Zo goed
en zo kwaad als het gaat’. Van
Woerdekom houdt een lezing
over de evolutionaire wortels van
de ethiek, maar wordt -graag en
veelvuldig- afgeleid door zij-
sporen. Zoals de Perzische as-
tronoom Ulug Bek of de Noorse
toneelschrijver Henrik Ibsen.
Maar evengoed weet hij -in snel-
treinvaart- serieuze onder-
werpen uit de ethische filosofie
te behandelen, waarbij religie en
passant een paar vegen uit de

pan krijgt. Maar dat is niet de
enige storende factor. Ineens
klimt zijn moeder schaamteloos
het podium op om hem een
kopje koffie te brengen en zijn
lezing te becommentariëren.
Ook de Powerpoint-presentatie
rebelleert regelmatig en boven-
dien zitten ook zijn vrouw, bui-
tenechtelijke vriendin én zijn
dochter in de zaal. En allen
hebben ze nog een appeltje met
hem te schillen. 
Dan is er nog de even ijdele als
kleinburgerlijke organisator, die
eruit ziet en zich gedraagt als
een kruising van Dominee
Gremdaat en John Cleese, die
probeert de orde te bewaren.
Met andere woorden: een
heerlijke productie met
Schippersiaanse slapstick-vecht-
partijen en chaos, die werd
genomineerd voor de Toneel
Publieksprijs 2007. Met onder
anderen Nelly Frijda, Olga
Zuiderhoek en Kees Hulst./.
Parktheater, woensdag 10 september
om 20.15 uur.

Scènes uit
‘Science of
sleep’.

Scènes uit ‘Be kind rewind’

De cast van ‘Wuivend graan’. Foto: Piek

Schippersiaanse chaos in ‘Wuivend graan’
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En hoe is het in Dubai?

Een droom die uit-
gekomen is: stagelopen in
Dubai. Voor studenten
Construction Technology
toch wel een van dé
steden waar het op dit
moment te doen is.

Bouwen, bouwen,
bouwen, dat is wat ze
doen hier. Hoger, groter,
extremer en vooral meer
dan waar ook ter wereld!
Dubai is een stad van
uitersten. De luxe van het
zevensterren-hotel Burj
Al Arab, de palmeilanden
en de Burj Dubai (op dit
moment zevenhonderd
meter hoog) zijn dingen
waarvoor je ooit hier moet
zijn geweest. Maar ook
het stagelopen op een
bouwplaats is de moeite
waard: een kijkje in een
heel andere keuken dan
de Nederlandse. Hier is
het geen luxe.
Werkweken voor de
Indische en Pakistaanse
‘workers’ van 66 uur zijn
normaal. Hun maand-
loon is minder dan de
gemiddelde huur van een

studentenkamer in
Eindhoven… En dat bij
temperaturen van boven
de 50° Celsius. De bouw
draait hier zes dagen per
week 24 uur per dag door.
Het draait hier alleen om
productie. Vergeleken
met Nederland zijn
kwaliteit en veiligheid een
stuk minder goed. Aan
ons de taak om voor het
lokale bouwbedrijf
Convrgnt de bouw van
hun 22 verdiepingen
tellende TECOM Tower 
te analyseren en de resul-
taten voor te leggen. We
krijgen steeds kleine
‘assignments’ over
problemen waar de
mensen hier zelf geen tijd
voor hebben. We hebben
nu, na één maand, onze
eerste verbeteringen al in
praktijk gebracht. We

hebben een nieuwe
manier om het beton te
behandelen geïntrodu-
ceerd. De kwaliteit ver-
betert en ook het werk
van de workers wordt
verlicht. Het zal nooit zo
goed worden als wij
gewend zijn (dat moeten
we ook niet willen), maar
verbeteringen van het
bouwproces zijn zeker
mogelijk zonder de pro-
ductie te temperen.
Communicatie met de
workers en het aanpassen
aan hun cultuur is daarbij
een extra uitdaging, maar
het wordt gewaardeerd.
Ook wij eten inmiddels
met onze handen een
bakje rijst als lunch. 

Het is hard werken, maar
de ervaring is alles waard!
Het gaat niet alleen om

werkervaring, maar zeker
ook om de persoonlijke
ervaringen met mensen
uit een totaal andere
cultuur. Een aanrader om
te doen en een kans die je
niet vaak zult krijgen!

Mark ten Thije en Dennis
Segeren, studenten
Bouwkunde

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Intermate swaffelt ‘Taj Mahal’
Als openingsstunt van de
inschrijvingen voor de
studiereis naar India
bood studievereniging
Intermate van Technische
Innovatiewetenschappen
(TIW) de mogelijkheid om
een model van de Taj
Mahal te swaffelen.

Voor wie niet weet wat
swaffelen is: het is het
mannelijk geslachtsdeel in
half-erecte stand ergens
tegenaan tikken. Belang-
stellenden konden dit bij
Intermate doen op donder-
dag 28 augustus tijdens de
borrel van de vereniging.
Ze konden zich met een
dildo terugtrekken achter
een gordijn om het model
van de Taj Mahal onder
handen te nemen.
Tom van Onna, voorzitter
van de studiereiscommis-
sie, kwam op het idee
tijdens een brainstorm-

sessie. Dit in
navolging van
een Rotter-
damse student
die dit voorjaar
tijdens zijn stu-
diereis de echte
Taj Mahal had
geswaffeld en
een filmpje
daarvan op
YouTube had
gezet. Voor die
actie werd hij geschorst
door zijn school. 
Op de vraag of Intermate
bang is voor gevolgen van
deze actie reageert Willem
Giesbers, ook lid van de
commissie, gelaten. “Het
is een studentikoze actie,
we gebruiken een model.
En de kleren blijven aan.” 

En tijdens de reis naar
India? “We gaan wel naar
de Taj Mahal, maar we gaan
de actie daar niet herhalen,

we hebben hier ons kruit al
verschoten”, zegt Willem
lachend. 

TIW maakt eens in de twee
jaar een grote reis. Het
vertrek naar India staat
gepland voor 14 maart
2009 en duurt drieënhalve
week. Alle studenten -niet
alleen die van TIW-
kunnen zich tot 22 sep-
tember inschrijven bij
Intermate./.

Verenigingen net op tijd 
met nieuw bestuur
Voor sommige vereni-
gingen was het even
zweten afgelopen zomer.
Zou het nog lukken om
voor september een
nieuw bestuur te vinden?
De meesten zijn er in
geslaagd, maar het
kostte soms bloed, zweet
en tranen.

Bij de Eindhovense
Studenten Sport Federatie
(ESSF) stond de teller in
juli nog op nul nieuwe
bestuurders. ESSF gaat nu
verder met een parttime
bestuur. Het is de bedoe-
ling dat vier personen één
dag in de week aan de slag
gaan. Wouter Kamps, voor-
zitter van de ESSF, laat
weten dat de vereniging
inmiddels enkele serieus
geïnteresseerden heeft
voor het bestuur. 
Ook bij Thor, de studie-
vereniging van Elektro-
techniek, zaten ze in de

knel. “Het is uiteindelijk
gelukt. Maar dit jaar was
het een stuk moeilijker dan
voorgaande jaren”, vertelt
president Joost Greunsven.
Hij zoekt de verklaring in
het studieklimaat. “De
overheid hamert erop om
nominaal af te studeren.”
Bij Simon Stevin, de studie-
vereniging van Werk-
tuigbouwkunde, hadden
ze niet eerder zulke
problemen om een nieuw
bestuur te vinden. “Dit jaar
was het extreem”, vertelt
vicevoorzitter Rudy
Helmons. “We hadden
geen goede lichting. Veel
studenten zijn gestopt met
de studie. Anderen hebben
geen zin om zich actief in
te zetten. De reden is ons
onduidelijk.” Met een hoop
pijn en moeite heeft de ver-
eniging nu een vierkoppig
nieuw bestuur gevonden. 
Maurice Smedts van
Industria, (Technische

Bedrijfskunde), ziet veel
kandidaten afvallen van-
wege een buitenlandreis.
“We hadden dit jaar zeven
belangstellenden. Twee
vielen er af, omdat ze in het
buitenland gingen stude-
ren. Steeds meer studen-
ten gaan een tijdje elders
studeren. Blijkbaar trekt
dat meer.”

Ook verenigingen als Virus
en de Federatie Studie-
verenigingen Eindhoven
(FSE) zaten in de knoei.
Robin de Bruijn van FSE:”
Het is voor ons altijd
moeilijk om bestuursleden
te vinden. Waarschijnlijk
omdat we een onzichtbaar
orgaan zijn. Afgelopen jaar
was wel heel gortig. We
hebben zes maanden
gezocht en hebben nu
maar één persoon, terwijl
we er twee nodig
hebben.”/.

Mark ten Thije (links) en Dennis Segeren.

DDee  zzooggeennooeemmddee  SSccaallaavveerreenniiggiinnggeenn  hhiieellddeenn
ddiinnssddaagg  22  sseepptteemmbbeerr  eeeenn  ooppeenn  aavvoonndd..
SSttuuddeenntteennddaannssvveerreenniiggiinngg  FFoooottlloooossee,,  ddee
JJaappaannssee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  KKiinnjjiinn,,  mmuuzziieekk--
vveerreenniiggiinngg  QQuuaaddrriivviiuumm,,  ttoonneeeellvveerreenniiggiinngg
DDooppppiioo,,  ffiillmm--  eenn  ffoottoovveerreenniiggiinngg  DDeekkaattee
MMoouussaa  eenn  rroolllleennssppeellvveerreenniiggiinngg  KKnniigghhttss  ooff
tthhee  KKiittcchheenn  TTaabbllee  hhiieellddeenn  eeeenn  vvoooorrpprrooeeffjjee
vvaann  hhuunn  aaccttiivviitteeiitteenn..  ZZoo  kkoonnddeenn  bbeellaannggsstteell--
lleennddeenn  mmeett  wwoorrkksshhooppss  mmeeeeddooeenn  bbiijj  DDooppppiioo
eenn  kkoonnddeenn  ddee  bbeeeennttjjeess  wwoorrddeenn  lloossggeesscchhuudd
bbiijj  FFoooottlloooossee  ..
HHeett  iiss  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt  ddeezzee  vveerreenniiggiinnggeenn

ssaammeenn  eeeenn  ooppeenn  aavvoonndd  hhoouuddeenn,,  vveerrtteelltt
EEttiieennnnee  vvaann  DDeellddeenn,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  KKiinnjjiinn..
““OOpp  ddeezzee  mmaanniieerr  kkuunnnneenn  wwee  mmeeeerr  vvaann
oonnsszzeellff  llaatteenn  zziieenn..  TTiijjddeennss  ddee  IInnttrroo  kkoonn  ddee
nniieeuuwwee  lliicchhttiinngg  ssttuuddeenntteenn  ooookk  zziieenn  wwaatt  wwee
ddooeenn,,  mmaaaarr  ddaatt  wwaass  mmaaaarr  kkoorrtt..  BBoovveennddiieenn
zziijjnn  ssoommmmiiggee  IInnttrroo--oouuddeerrss  wwaatt  bbeevvoooorr--
oooorrddeeeelldd..””  DDee  aannddeerree  vveerreenniiggiinnggeenn  iinn  DDee
BBuunnkkeerr  zziijjnn  nniieett  bbiijj  ddee  ooppeenn  aavvoonndd  bbeettrrookk--
kkeenn..  ““DDaaaarr  hheebbbbeenn  wwee  ttoocchh  ttee  wweeiinniigg
ccoonnttaacctt  mmeeee””,,  vveerrkkllaaaarrtt  VVaann  DDeellddeenn..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Beentjes van de vloer op open avond

Foto: Rien
Meulman

Feesten
en volleyballen op het

Eindhovense strand
SSttuuddeenntteennvvoolllleeyybbaallvveerreenniiggiinngg  HHaajjrraaaa  hhoouuddtt  vvaann  44  ttoott  eenn  mmeett

77  sseepptteemmbbeerr  hheett  BBeeaacchh  LLoouunnggee  EEvveenntt  EEiinnddhhoovveenn  oopp  hheett
SSttaaddhhuuiisspplleeiinn..  DDiitt  tteerr  eerree  vvaann  hheett  vviijjffttiiggjjaarriiggee  bbeessttaaaann  vvaann  ddee

vveerreenniiggiinngg..  VViieerrhhoonnddeerrdd  kkuuuubb  zzaanndd  wwoorrddtt  vvoooorr  ddee  ggeelleeggeennhheeiidd  ggeessttoorrtt  oopp
hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn,,  ddaatt  vviieerr  ddaaggeenn  llaanngg  wwoorrddtt  oommggeettoovveerrdd  ttoott  hheett

EEiinnddhhoovveennssee  ssttrraanndd..
EErr  ssttaaaann  vveerrsscchhiilllleennddee  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  pprrooggrraammmmaa  vvaann  ddee  jjuubbiilleerreennddee  vvoolllleeyy--

bbaalllleerrss,,  zzooaallss  cclliinniiccss  vvoooorr  bbaassiisssscchhoooolllleeeerrlliinnggeenn,,  eeeenn  ttooeerrnnooooii  vvoooorr  ddee
ggeemmeeeennttee,,  ddee  HHaajjrraaaa  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn  CCuupp  eenn  eeeenn  zzooggeennooeemmddee  KKiinngg  eenn

QQuueeeenn  ooff  tthhee  BBeeaacchh--ccoommppeettiittiiee..  BBiijj  ddaatt  llaaaattssttee  oonnddeerrddeeeell  kkoommeenn  bbeekkeennddee  vvoolllleeyy--
bbaalllleerrss,,  oonnddeerr  wwiiee  bbeeaacchhvvoolllleeyybbaalllleerr  RReeiinnddeerr  NNuummmmeerrddoorr,,  ooppddaaggeenn..  HHiijj  ddeeeedd

oonnllaannggss  mmeeee  aaaann  ddee  OOllyymmppiisscchhee  SSppeelleenn..  OOookk  ddee  bbeeaacchhppaarrttyy  oonnttbbrreeeekktt
uuiitteerraaaarrdd  nniieett;;  oopp  vvrriijjddaagg  eenn  zzaatteerrddaagg  ddrraaaaiieenn  vveerrsscchhiilllleennddee  ddjj’’ss  iinn  ddee  bbeeaacchh

lloouunnggee..
HHeett  ttooeerrnnooooii  wwoorrddtt  bbeewwuusstt  iinn  ddee  ssttaadd  ggeehhoouuddeenn..  RRoobbiinn  vvaann  ddeerr  PPeeiijjll

vvaann  HHaajjrraaaa::  ““WWee  wwiilllleenn  nnaaaarr  bbuuiitteenn  ttrreeddeenn..  NNoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn
zziitttteenn  wwee  rreeddeelliijjkk  vveerrssttoopptt  vvoooorr  nniieett--ssttuuddeenntteenn..  WWee  wwiilllleenn

eeeenn  ssttuukkjjee  vveerreenniiggiinnggssttrroottss  uuiittddrraaggeenn..””  
VVoooorr  hheett  hheellee  pprrooggrraammmmaa,,  zziiee

wwwwww..hhaajjrraaaa5500jjaaaarr..nnll..
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DDee  ppoosstteerr  mmeett  ddee  ooppddrruukk
‘‘VVaasstteellaaoovveenndd  iinn  LLiimmbbuurrgg’’
vvaalltt  HHuuuubb  mmeetteeeenn  oopp..  HHiijj
wweeeett  hheett  zzeekkeerr,,  hheett  mmooeett  eeeenn
jjoonnggeenn  uuiitt  LLiimmbbuurrgg  zziijjnn..
MMeeiissjjeess  hheebbbbeenn  nnaammeelliijjkk
nniieett  zzoo’’nn  ppoosstteerr  aaaann  ddee  mmuuuurr
hhaannggeenn..  LLuucc  vviinnddtt  ddaatt  ddee
kkaammeerr  hheett  uuiitteerrlliijjkk  vvaann  eeeenn
jjoonnggeennsskkaammeerr  hheeeefftt..  HHiijj
vvooeeggtt  hhiieerraaaann  ttooee  ddaatt  ddeezzee
ppeerrssoooonn  nnaaaarr  AAffrriikkaa  mmooeett
zziijjnn  ggeewweeeesstt..  DDiitt  iiss  ttee  zziieenn
aaaann  ddee  ttrroommmmeell  eenn  ddee  ddrroo--
mmeennvvaannggeerr..  EEeenn  vvaann  zziijjnn
hhoobbbbyy’’ss  mmooeett  dduuss  rreeiizzeenn  zziijjnn..
OOookk  zzaall  hhiijj  wweell  eeeenn  mmuuzziieekk--
iinnssttrruummeenntt  bbeessppeelleenn,,  ggiittaaaarr
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd..  HHuuuubb  ddeennkktt  ddaatt
zziijjnn  ssppoorrtt  zzwweemmmmeenn  ooff
hhaarrddllooppeenn  iiss,,  mmaaaarr  ddaatt  vvaalltt

nniieett  eecchhtt  oopp  ttee  mmaakkeenn  uuiitt  ddee
ffoottoo’’ss..  HHuuuubb  hhoooopptt  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  hheett  BBooeeddddhhaabbeeeelldd
nniieett  vvoooorr  zziicchhzzeellff  hheeeefftt
ggeekkoocchhtt,,  ddaatt  bbrreennggtt  nnaammeelliijjkk
oonnggeelluukk..  LLuucc  zziieett  eeeenn
jjaammbboorreeee--aaaannddeennkkeenn  ssttaaaann
eenn  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt  hhiijj  lliidd  iiss
vvaann  ddee  ssccoouuttiinngg..  AAaann  hheett
ddoooossjjee  ssiiggaarreetttteenn  mmeett  aaaann--
sstteekkeerr  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  hhiijj  rrooookktt,,
mmeerrkktt  HHuuuubb  oopp..  VVaannwweeggee  ddee
nneettttee  iinnrriicchhttiinngg  eenn  aaffggaaaanndd
oopp  zziijjnn  ggeevvooeell  ddeennkktt  LLuucc  ddaatt
hheett  hhiieerr  oomm  eeeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  ggaaaatt..
HHuuuubb  iiss  hheett  ddaaaarrmmeeee  eeeennss..
HHeett  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  vvaann  ddeezzee
ssttuuddeenntt  iiss  ssiiggaarreetttteenn..  
MMaarrllooeess  zziieett  ddee  ccaarrnnaavvaallss--
ppoosstteerr  hhaannggeenn  eenn  ddeennkktt

mmeetteeeenn  ddaatt  hheett  hhiieerr  ggaaaatt  oomm
eeeenn  LLiimmbbuurrggssee  ccaarrnnaavvaallssggeekk..
IInn  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  mmeeeenntt
MMaarrllooeess  aaaann  ddee  ttvv  ttee  zziieenn  ddaatt
hheett  hhiieerr  oomm  eeeenn  mmaann  ggaaaatt..
EEeenn  vvrroouuww  hhaannggtt  hhaaaarr  ttvv
nnaammeelliijjkk  nniieett  oopp..  AArrjjaann  mmeerrkktt
eecchhtteerr  oopp  ddaatt  eerr  eeeenn  aarrmmbbaanndd
iinn  ddee  kkaasstt  lliiggtt  eenn  MMaarrllooeess
vvooeeggtt  ddaaaarraaaann  ttooee  ddaatt  ddee  vveellee
kkaaaarrsseenn  eeeenn  vvrroouuwweelliijjkk
kkeennmmeerrkk  zziijjnn..  HHeett  mmooeett  wweell
eeeenn  vvrroouuwweelliijjkkee  ssttuuddeenntt  zziijjnn..
AAaann  ddee  vveellee  cchheemmiisscchhee
bbooeekkeenn  ttee  zziieenn  zzaall  zziijj
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee
ssttuuddeerreenn..  HHeett  rrooddee
CCaallccuulluussbbooeekk  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt
hheett  oomm  eeeenn  vviijjffddee--  ooff  zzeess--
ddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  ggaaaatt..  UUiitt  hheett
jjaammbboorreeee--aaaannddeennkkeenn  mmaakkeenn

MMaarrllooeess  eenn  AArrjjaann  oopp  ddaatt  zziijj
lliidd  iiss  vvaann  ddee  ssccoouuttiinngg..  OOookk
zziieenn  zzee  eeeenn  ddoooossjjee  lliiggggeenn
mmeett  eeeenn  aaaannsstteekkeerr,,  wwaatt  ssuugg--
ggeerreeeerrtt  ddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn
rrooookktt..  AAaann  hheett  ddoooossjjee  iiss  ttee
zziieenn  ddaatt  hheett  ggeeeenn  ssiiggaarreetttteenn
zziijjnn,,  mmaaaarr  ssiiggaarreenn..  AArrjjaann  eenn
MMaarrllooeess  kkoommeenn  nnuu  tteerruugg  oopp
hhuunn  kkeeuuzzee  eenn  ddeennkkeenn  ddaatt  hheett
mmiisssscchhiieenn  ttoocchh  eeeenn  mmaann  iiss..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  ttrreekkkkeenn  zzee  ddee
ccoonncclluussiiee  ddaatt  hheett  eeeenn  mmaann--
nneennkkaammeerr  iiss,,  mmeett  vveeeell  iinn--
vvllooeeddeenn  vvaann  zziijjnn  vvrriieennddiinn..  IInn
zziijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd  zzaall  ddeezzee
ssttuuddeenntt  vvaasstt  nniieett  vvooeettbbaalllleenn,,
mmaaaarr  iieettss  vvaann  ccaappooeeiirraa  ddooeenn..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemmss::  ccaarrnnaa--
vvaallssmmuuzziieekk  eenn  ssiiggaarreenn..

TTiimm  AAeellmmaannss  iiss  vviieerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee..  HHiijj  kkoommtt  oooorr--
sspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  MMuunnsstteerr--
ggeelleeeenn..  HHiijj  iiss  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
JJaappiiee  eenn  zziitt  ddaaaarr  bbiijj  ddee  VVKKOO
((VVeerrkkoorrttee  OOpplleeiiddiinngg
CCoommmmiissssiiee)),,  oommddaatt  hhiijj  zzeellff
hheett  sscchhaakkeellpprrooggrraammmmaa
ddooeett..  TTeevveennss  iiss  hhiijj  lliidd  vvaann
ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell..  AAllss  hhiijj
nniieett  hhaarrdd  aaaann  hheett  ssttuuddeerreenn
iiss,,  ggaaaatt  hhiijj  ggrraaaagg  wwiieell--
rreennnneenn,,  ssqquuaasshheenn  ooff  vviinndd
jjee  hheemm  bbiijj  ddee  ssccoouuttiinngg..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  ssiiggaarreenn..
OOookk  zzoorrggtt  hhiijj  eerrvvoooorr  ddaatt  hhiijj
aallttiijjdd  oonnttbbiijjttssppuulllleenn  iinn  hhuuiiss
hheeeefftt..

Het sleutelgat

TTeerrwwiijjll  iikk  vveerrwwooeeddee
ppooggiinnggeenn  ddooee  oomm  mmiijjnn
bbooooddsscchhaapp  vvaann  ddeezzee  wweeeekk
ppeerrffeecctt  ttee  vveerrwwoooorrddeenn,,  zziitt
eeeenn  hhoonnoouurrsspprrooggrraamm--
ssttuuddeenntt  mmeett  zziijjnn  nneeuuss  iinn  ddee
bbooeekkeenn,,  zziitt  eeeenn  bbrriilljjaannttee
oonnddeerrzzooeekkeerr  ttaalllloozzee  aarrttii--
kkeelleenn  ddoooorr  ttee  ppllooeeggeenn  eenn
wwoorrddeenn  eerr  iinn  hheett  AAuuddiittoo--
rriiuumm  ttooeesspprraakkeenn  ggeehhoouu--
ddeenn  oovveerr  eexxcceelllleennttiiee..  IIkk
vviinndd  hheett  oovveerriiggeennss  nniieett  eerrgg
ddaatt  iikk  ddee  ttooeesspprraakkeenn  mmooeett
mmiisssseenn,,  wwaanntt  iikk  hheebb  aall
ggeennooeegg  ssppeeeecchheess  oovveerr
eexxcceelllleennttiiee  ggeehhoooorrdd  aaaann
ddee  TTUU//ee..  TTeerruugg  nnaaaarr  mmiijjnn
bbooooddsscchhaapp..  HHiijjggeenndd  eenn
ppuuffffeenndd  sslleeeepptt  JJaann  mmeett  ddee
PPeett  zziijjnn  vveerrmmooeeiiddee
lliicchhaaaamm  oovveerr  ddee  rraanndd..  HHiijj
ssttaaaatt  oopp  eenn  kkiijjkktt  nnaaaarr
bbeenneeddeenn..  HHiijj  kkaann  nniieett  llaanngg
vvaann  hheett  uuiittzziicchhtt  ggeenniieetteenn..
EErr  iiss  nnoogg  iieemmaanndd  ddee  bbeerrgg
aaaann  hheett  bbeekklliimmmmeenn..  DDeezzee
mmaann  hheeeefftt  ggeeeenn  ppeett  oopp  eenn
kkoommtt  mmeett  eeeenn  rraazzeenndd
tteemmppoo  oommhhoooogg..  JJaann  iiss
kkaappoott,,  mmaaaarr  ddee  ggeeddaacchhttee
ddaatt  ddiiee  mmaann  hheemm  zzaall
iinnhhaalleenn,,  mmoottiivveeeerrtt  hheemm..
WWeeeerr  bbeerreeiikktt  hhiijj  eeeenn
ppllaatteeaauu..  NNuu  hheeeefftt  hhiijj
hheelleemmaaaall  ggeeeenn  ttiijjdd  oomm  ttee
rruusstteenn,,  wwaanntt  ddee  mmaann  kkoommtt
ssnneell  ddiicchhtteerrbbiijj..  HHiijj  hheeeefftt
bbllaarreenn  oopp  zziijjnn  hhaannddeenn  eenn
eeiiggeennlliijjkk  hheeeefftt  hhiijj  eerr  ooookk
ggeeeenn  zziinn  mmeeeerr  iinn,,  mmaaaarr  hhiijj
wwiill  nniieett  iinnggeehhaaaalldd  wwoorrddeenn..
ZZoo  ggooeedd  eenn  kkwwaaaadd  aallss  hhiijj
kkaann,,  bbeeggiinntt  hhiijj  aaaann  ddee
ddeerrddee  kklliimm..  HHaallvveerrwweeggee
hhaaaalltt  ddee  mmaann  hheemm  iinn..
FFuuttllooooss  eenn  tteelleeuurrggeesstteelldd
ggooooiitt  JJaann  zziicchhzzeellff  oopp  hheett
ddeerrddee  ppllaatteeaauu..  DDee  mmaann
zzoonnddeerr  ppeett,,  ddiiee  zziicchh  nnuu  aall
vveerr  bboovveenn  hheemm  bbeevviinnddtt,,
kklliimmtt  zzoonnddeerr  oopp  ooff  oomm  ttee
kkiijjkkeenn  vveerrddeerr..  JJaann  bbeewwoonn--
ddeerrtt  zziijjnn  ssppiieerrkkrraacchhtt..  HHiijj
ssttaaaatt  oopp,,  kkiijjkktt  wweeeerr  nnaaaarr
bbeenneeddeenn  eenn  iiss  ddaann  ttoocchh
ooookk  bbeehhoooorrlliijjkk  ttrroottss  oopp
zziicchhzzeellff..  BBoovveenn  ddee  bbeerrgg
zzwweeeefftt  eeeenn  hheelliikkoopptteerr  ddiiee
ddee  kklliimm  vvaann  ddee  mmaannnneenn
nnaauuwwggeezzeett  vvoollggtt..  VVaannuuiitt
ddee  hheelliikkoopptteerr  wwoorrddtt  iieettss
nnaaaarr  bbeenneeddeenn  ggeeggooooiidd;;  JJaann
mmeett  ddee  PPeett  wwoorrddtt  bbeekkooggeelldd
mmeett  rroottttee  eeiieerreenn..
OOnnddeerrttuusssseenn  hheeeefftt  ddee
aannddeerree  mmaann  oonnooppggeemmeerrkktt
ddee  ttoopp  bbeerreeiikktt..  DDee  mmeennsseenn
iinn  ddee  hheelliikkoopptteerr  nnooeemmeenn
hheett  ‘‘hheett  bbeelloonneenn  vvaann  ddee
eexxcceelllleennttee  mmaann’’..  JJaann  eenn  ddee
aannddeerree  mmaann  zziijjnn  hheett  eerroovveerr
eeeennss  ddaatt  ddiitt  mmeeeerr  ‘‘hheett
aaffssttrraaffffeenn  vvaann  JJaann  mmeett  PPeett’’
iiss..

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

Tekst: Berdien Zwarthoed en
Jiunn-Dat Chan
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag
die Cursor elke week stelt aan een aantal willekeurige studenten. Deze
week zijn dat Luc Broers en Huub Hovens (beiden derdejaars Biomedische
Technologie), Marloes van Ballegooijen en Arjan van Engelen (zevende- 
en zesdejaars Werktuigbouwkunde). Zij bekijken de foto’s van deze
studentenkamer en geven commentaar.

TTrropiopisscche en che en chemihemisscche he 
ssttudierudiereieiss vvoor Japieoor Japie

Leden van Japie, de
studievereniging van
Scheikundige Techno-
logie, maakten deze
zomer een studiereis
naar Brazilië. Op het
programma stonden
bezoekjes aan metro-
polen als São Paulo, Rio
de Janeiro en Salvador.
Ook bewonderden ze
natuurfenomenen als de
watervallen van Foz do
Iguaçu. Uiteraard bezoch-
ten de scheikundigen ook
chemische bedrijven.

In totaal vertrokken 26 stu-
denten Scheikundige Tech-
nologie met begeleiders en
gids op 28 juli voor een
maand naar het land van de

samba. Japie maakt iedere
twee jaar een grotere
studiereis. In São Paulo,
hét zakencentrum van het
land, bezochten ze che-
mische bedrijven als Akzo
Nobel en Cargill. Het uit-
gaansleven en de stad ver-
kenden ze met studenten
van een universiteit. In Rio
de Janeiro stond een rond-
leiding door de hoogovens
van CSN op het program-
ma. In Salvador oefenden
de scheikundigen zich in de
traditionele vechtdans
capoeira. 
Marloes Peeters laat
namens de studiereiscom-
missie 2008 weten dat het
een ‘onvergetelijke reis’
was. “We hebben zoveel

gedaan en gezien. De
watervallen waren hart-
stikke indrukwekkend. En
we hebben van heel dicht-
bij gezien hoe het er bij
bedrijven aan toe gaat.”
Vooral de informele manier
van werken viel op. “Eigen-
lijk zijn ze in heel Brazilië
informeel. Overal praat
iedereen tegen je, erg leuk.”
In de industrie zou de
nadruk meer op duur-
zaamheid liggen dan in
Nederland. “We hebben de
waterkrachtcentrale Itaipu
bezocht. Die wekt meer
dan twintig procent van de
energie van het hele land
op.”/.
Het volledige reisverslag lees je
op http://www.stc2008.nl.

De watervallen van Foz do Iguaçu.

ISN/e zoekt mentors voor
buitenlandse studenten
Het International Student Network Eindhoven (ISN/e) is
op zoek naar Nederlandse studenten die zich willen
inzetten als mentor voor buitenlandse studenten. Omar
Komiha, tot dit jaar secretaris bij ISN/e en masterstudent
Information security technology: “Dat deden onze voor-
gangers vijf jaar geleden ook al. Het mentorsysteem is in
de tussentijd een beetje verwaterd, maar nu willen we er
weer een frisse start mee maken. We zijn niet op zoek
naar een exact aantal mentoren. Meestal proberen we een
bestand op te bouwen van mentoren zodat we een lijst
klaar hebben staan op het moment dat een student of
stagiair erom vraagt.” Interesse? Kijk dan op: 
www.isn-eindhoven.nl, of mail naar isn@tue.nl.

Van de tap naar het lab
OCW-minister Ronald Plasterk gaat experimenteren met
de benoeming van ‘Akademie-assistenten’, een idee van
voormalig KNAW-president Frits van Oostrom. Zo’n
honderdvijftig studenten kunnen hun bijbaantje ver-
ruilen voor een uitdagend studentassistentschap. Bij de
opening van het academisch jaar bij de Universiteit van
Amsterdam maakte minister Plasterk maandag bekend
dat hij vier jaar lang wil testen of de Akademie-assistent
een blijvertje is. Hij heeft daar een subsidie van één
miljoen euro op jaarbasis voor over. (HOP)

Verkoop TU/e-fietsen blijft stabiel
Er zijn tot nu toe ruim zestig TU/e fietsen verkocht dit
collegejaar. Dennis Raijmakers van het Studenten Service
Centrum verwacht dat de belangstelling voor de fietsen
groter zal zijn dan vorig jaar. Toen zijn in totaal iets meer
dan tachtig fietsen verkocht. “Je komt pas in aanmerking
voor een TU/e-fiets als je op kamers woont. Voor veel
eerstejaars is dat pas later in het jaar het geval, dus we
verwachten dat er nog meer verkocht worden.”
Eerstejaars kunnen de TU/e-fiets voor honderdveertig
euro aanschaffen. In het frame staat een nummer zodat
de fiets altijd aan de eigenaar kan worden gekoppeld. Bij
de tweewieler wordt ook een degelijk slot geleverd. 
Meer informatie is te verkrijgen bij STU, HG 0.72.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Het jaar gaat open, het jaar gaat dicht,
‘and never the twain shall meet’. Het
academische jaar wordt wel geopend,
maar niet gesloten; het blijft nadrup-
pelen: mensen met vakantie, kantines
dicht en één toegang tot het terrein
geblokkeerd door een kermis.
Op 1 september gaat het weer acade-
misch los. Het programma is even
voorspelbaar als de inhoud van de jaar-
overzichten.
Voorspeld programma: Latijns gezang
(Gaudeamus igitur of Io vivat).
Introductie door de rector.
Programmaoverzicht door een
student. Optreden van mijn favoriete

muziekgezelschap, Quadrivium - u
weet wel, van het tunneltje.
Langdurige conference door een niet
te dure grappenmaker. Toespraak door
de rector. Weer Quadrivium -
sommigen beginnen de zaal uit te
sluipen richting alcohol. Student geeft
de rector het woord. Deze verklaart het
academische jaar 2008/2009 voor
geopend. Receptie: “Hallo, alles goed;
mooi zo!” Hete bitterballen. 
Ik schrijf dit stukje lang voor 1 septem-
ber; omdat niet alle ontwikkelingen te
voorspellen zijn, laat ik daar wat
ruimte voor.
Inmiddels is het officiële programma
bekend. Het wijkt in details af van de
voorspelling. De niet te dure grappen-
maker is vervangen door de broer van

wél een dure: Tom van ‘t Hek. Die kon
veel beter hockeyen dan zijn broer;
daarom is Youp altijd zo chagrijnig.
Quadrivium is vervangen door een
duo dat er banden mee heeft, en er is
een spreker toegevoegd: Ad
Scheepbouwer (KPN) - van scheeps-
jongen tot miljonair. Omdat ook een
officieel programma verrassingen kan
geven, laat ik nog wat ruimte. Die zal
ik op 1 september met de ware toe-
dracht vullen. Die leest u vandaag (4
september).
Ik heb niet zoveel toe te voegen. De
rector begon met het opzeggen van
een differentiaalvergelijking; als
bewijs dat academisch niveau (niet?)
vloekt met een feestelijke opening. Ik
leg het nog wel eens uit. Er moest ook

gewerkt worden en het beste uit jezelf
gehaald.
Ad Scheepbouwer was het geheel met
de vorige spreker eens: ‘excellentie’
eist inzet; hij had als extra de opmer-
king dat liefde voor het vak ook
belangrijk is. Tom van ’t Hek was het
met beide vorige sprekers eens: inzet,
oefening en discipline brengen je naar
de top. Hij verwoordde dat vlot, op-
gewekt en met goed verteerbare
humor. De ESMG-muziek was kort
maar interessant. De onderwijsprijzen
gingen deze keer naar U(H)D’s. 
De plechtigheid werd afgesloten door
de luidruchtige verschijning van een
engel. Toch best academisch allemaal.

WWiiee:: Senka Zubic / 31 / postgraduate design 
engineer User-System Interaction 
Industrial Design

WWaannnneeeerr:: since May
WWaatt:: Bay in Malta
WWaaaarroomm:: “I was on a trip to Malta with some
fifteen people all over the world: Serbia offcourse
(because that’s where I’m from), Spain, Italy,
Portugal, Turkey, Australia, Sweden and a guy from
France. I don’t want to forget anyone, because I
really had a wonderful time with them. I like the
photo ‘cause I like it, simple as that, and because of
the memory: the sea, the beach, the people. Before
this one I also had a sea as a desktop (actually a
painting of an open window through which you
could see the sea). Yes, I’m a sea-fan, don’t know
why. And in the front the
flower has my favourite
colour: purple, don’t
know why it’s my
favourite, it just is. What
I do know is I also like
the sun, and that’s
something I really miss
here in Holland.”

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


